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DE WERKDRUK IS HOOG GEWEEST VOOR BKD. NAAST
CORONA, SPEELDEN EEN NIET VERWACHTE EN FORSE
UITBREIDING VAN HET AREAAL LELIE, DE
WEERSOMSTANDIGHEDEN EN BREXIT HIERIN EEN ROL.
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Voorwoord
Ook in 2021 heeft corona een belangrijke invloed gehad op de werkzaamheden
van BKD. Maatregelen om veilig te werken en verspreiding maximaal te
beperken bleven van kracht en hebben tot aanpassing in de werkzaamheden
geleid. De werkdruk is hoog geweest voor BKD. Op het laboratorium werd met
een lagere bezetting gewerkt om veilig te kunnen werken. Daarbij zijn er ook
meer monsters verwerkt dan begroot. Dit onder andere door een niet verwachte
en forse uitbreiding van het areaal en aantal partijen lelie en een groei in het
aantal verzoektoetsen. Dit had te maken met een aanzienlijke verbetering van
de marktomstandigheden in bloembollen. Daarnaast was het toets seizoen
voor lelie door de weersomstandigheden erg kort. Dit heeft geleid tot langere
doorlooptijden van laboratorium toetsen dan van BKD verwacht mag worden.
Hierop is met begrip gereageerd, maar dit leidde bij sommige bedrijven wel tot
overlast.
Ook was er een forse piek in de exportwerkzaamheden. De handel naar het
Verenigd Koninkrijk, dat nu een derde land is, bracht veel extra werk met zich
mee. Daarbij kwam het seizoen ook erg laat op gang. Wel is, in samenwerking
met andere keuringsdiensten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA), de export naar het Verenigd Koninkrijk goed verlopen.
Naast de reguliere werkzaamheden is ook gewerkt aan de strategische
projecten van BKD. Er is goede voortgang geboekt bij de ontwikkelingen van
MijnBKD. Naast het verbeteren van het klantenportaal is gewerkt aan een
nieuwe app voor de veldkeuringen. In het voorjaar van 2022 moeten de
keurmeesters de veldkeuringen hierin vastleggen. De planning daarvoor ligt
goed op koers. Ook is geïnvesteerd in de toetsontwikkeling van nematoden, met
name stengelaaltjes. BKD breidt daarmee de toets mogelijkheden uit. Naast
aaltjes worden toets mogelijkheden voor bacteriën onderzocht en dit jaar zijn
alle toetsen Dickeya in hyacint in het lab van BKD uitgevoerd.
De organisatie is versterkt door het vervullen van diverse vacatures, waaronder
in het managementteam. De organisatie is weer op sterkte en klaar voor 2022.
BKD zal zich, met de voortdurende maatregelen vanwege de coronapandemie,
inzetten om in 2022 de werkzaamheden binnen alle kaders maximaal te
borgen. Verder richt BKD zich in 2022 op een nieuwe strategische agenda
2022-2026. Daarin blijft BKD investeren in digitalisering. Enerzijds om eﬃciënter
te kunnen werken en anderzijds om een digitale keten te realiseren van teelt tot
het elektronische certiﬁcaat. Ook wordt geïnvesteerd in competenties van het
personeel en in projecten voor continue verbeteren. Mogelijkheden voor meer
risico-gebaseerd keuren en toezicht worden onderzocht en de diensten van het
lab worden verbreed.
In 2022 is op basis van uitvoerige analyses een begroting met gedifferentieerde
tarieﬁndexatie doorgevoerd. Hiermee zijn alle hoofdactiviteiten van BKD
kostendekkend en wordt voldaan aan de geldende regelgeving.
Bert Pinxterhuis - directeur

Kees van Ast - voorzitter bestuur BKD
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1253
Bedrijven geregistreerd
bij BKD

97

189

3,86%

medewerkers op 31
december 2021

medewerkers totaal in
2021, inclusief de
ﬂexibele schil = 100,39 fte

ziekteverzuim

48,8 jaar

49.297

Gemiddelde leeftijd vaste medewerkers

11,1 jaar

partijen te velde
gekeurd

Gemiddeld aantal jaren dienstverband
vaste medewerkers

32.210

€

monsters getoetst op de
aanwezigheid van virus

86%
14%

ELISA-getoetst
PCR-getoetst

557

4.129
partijen gekeurd bij BKD
tijdens een opplantkeuring

44%
15

importkeuring bezoeken

8.576

Totale inkomsten 2021

€ 9.950.000,-

Interne live bijeenkomsten,
‘bloembollenkistsessies’,
‘lunchsessies’ en
personeelsmiddag i.v.m. Corona
digitaal georganiseerd

exportkeuring bezoeken

van alle fyto documenten
via Ketenregister naar
e-CertNL afgehandeld

zaken behandeld
tijdens een zitting door
het tuchtgerecht

17

voorzittersbeschikkingen
behandeld

26

waarschuwingsbrieven
verstuurd

BKD IN HET KORT
Keuringsbeleid en kwaliteit

De pilot horizontaal toezicht heeft in 2021, na een positieve evaluatie van
het eerste jaar, een vervolg gekregen. Twee nieuwe lelie exporteurs
hebben zich in 2021 aangesloten bij de pilot.
De Brexit heeft veel inrichtingstijd van BKD gevraagd. Daarnaast zijn door
Brexit 1.300 inspectiebezoeken (import en export) meer uitgevoerd en
zijn 40 nieuwe bedrijven bij BKD geregistreerd.
Vanaf 1 mei 2021 worden sierteeltproducten en zaaizaden (ook in een
gemengde zending met bloembollen), gekeurd door BKD, verplicht via eCertNL gecertiﬁceerd. Hierop zijn de digitale inspectiesystemen van BKD,
in nauwe samenwerking met Naktuinbouw, aangepast.

Laboratorium

Zowel het aantal monsters als het aantal analyses is in 2021 bijna gelijk
aan 2020. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden tussen type
monsters. Naast een teruggang in het aantal tulpmonsters, was er een
lichte daling in het totaal aantal leliemonsters. Daarbij nam het aantal
bladmonsters toe, de overige monsters namen af. De dalingen in tulp- en
leliemonsters zijn gecompenseerd door een groei in monsters voor de
andere gewassen, export en verzoektoetsen.
Door het koude voorjaar en de relatief natte zomer startte het
lelieseizoen laat en was de kwaliteit van de leliemonsters niet optimaal.
In combinatie met de lagere bezetting door corona heeft dit geleid tot
langere doorlooptijden dan wat van BKD verwacht mag worden. Wel kon
de kwaliteit van de uitslagen worden geborgd.
In 2021 is er gewerkt aan verschillende nieuwe PCR-toetsen. Naast PCRtoetsen voor virussen is er in 2021 ook een start gemaakt met de
implementatie van PCR-toetsen die stengelaaltjes en de bacterie
Pectobacterium odoriferum (Pco) aantonen.

Buitendienst

De groei en bloei kwam in 2021 laat op gang. Hierdoor liep de
voorjaarskeuring zeker twee weken achter op een gemiddeld jaar. Wel
zijn alle veldkeuringen goed en tijdig afgerond. In de zomer was een
aanzienlijk groter areaal lelies te keuren dan begroot. De sterke stijging
van te keuren partijen zorgde, samen met een stijging van de
exportwerkzaamheden, voor een hoge werkdruk in de buitendienst.
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BKD IN HET KORT
Service center

Diverse collega’s uit het bestaande team van het Service center hebben
in 2021 extra scholing gehad om ervoor te zorgen dat alle posten goed
bezet bleven en het kennisniveau op pijl bleef. Hiermee is tevens de
bezetting en het kennisniveau voor 2022 geborgd.

Medewerkers

Er zijn dertien nieuwe medewerkers geworven in 2021. Hiervan zijn er elf
via eigen werving ingevuld. Er is in 2021 extra aandacht geweest voor de
manier waarop BKD zich wil proﬁleren op de arbeidsmarkt.
Het BKD brede opleidingsprogramma, dat door de coronapandemie
tijdelijk stil kwam te liggen, is in 2021 opnieuw opgestart. In eerste
instantie was dit online en later fysiek waar mogelijk. Ook zijn er diverse
individuele coaching-trajecten gestart en zijn in kleiner teamverband
maatwerk-trainingen gegeven.
Op de voorzitter na heeft de voltallige Ondernemingsraad (OR) afscheid
genomen van haar taak, onder andere door het bereiken van de
maximale termijnen. Er zijn er vier nieuwe OR-leden gekozen.

ICT

Na een langjarig traject is de Ingres database begin 2021 vervangen door
een Postgres database. Dit heeft een veel stabieler teeltregistratiesysteem tot gevolg. Daarnaast zijn diverse verbeteringen doorgevoerd
aan de ICT-omgeving.
In 2021 stond het MijnBKD-project in het teken van de bouw van de
keurenapplicatie, ter vervanging van de Personal Digital Assistant (PDA).
Deze applicatie wordt vanaf de zomer van 2021 getest door een aantal
keurmeesters en wordt voor de voorjaarskeuring 2022 uitgerold naar alle
keurmeesters.
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BKD IN HET KORT
Communicatie

De informatie over het leveranciersdocument op de website is verbeterd
en centraal ondergebracht onder de pagina ‘Landenprogramma’s &
verhandelingseisen EU’. Er is een duidelijke uitleg met voorbeelden
geplaatst, evenals een nieuwe video.
Ook zijn in 2021 jaaroverzichten per gewas uitgewerkt. Deze overzichten
zijn vanaf november 2021 technisch gebouwd en worden begin 2022
aan de website toegevoegd.

Bestuur

Bestuurlijk heeft de ﬁnanciële situatie van BKD in 2021 extra aandacht
gehad. Na enkele jaren van teruglopende inkomsten door een
aanzienlijke krimp in het lelieareaal, is de vraag aan de orde geweest hoe
BKD anticipeert op ﬂuctuerende marktomstandigheden.
Daarnaast heeft een diepgaande analyse van de kosten en opbrengsten
van de hoofdactiviteiten van de BKD plaatsgevonden. Dit is uitvoerig in
het bestuur besproken en besloten is tot de doorvoering van een
gedifferentieerde tarief indexatie. De heer Kees van Ast is voor een
periode van vier jaar herbenoemd als voorzitter van BKD.

Juridische zaken

In 2021 zijn 32 zaken aan het Tuchtgerecht voorgelegd. Daarvan zijn er
15 tijdens een zitting afgehandeld en 17 middels een voorzittersbeschikking. De overtredingen betroffen onder andere het verhandelen
met ondeugdelijk opgemaakte leveringsnota en het opplanten van
daartoe niet goedgekeurd materiaal.
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BKD IN HET KORT

Financiën

De realisatie over boekjaar 2021 toont een saldo van € 185.000. Ten
opzichte van 2020 stijgen onder andere de inkomsten uit reguliere
keuringstaken met € 217.000, waarvan de laboratoriumtoetsen met
€ 14.000 en exportkeuringen met € 131.000. Deze posten zijn ook hoger
dan begroot. Voor 2021 was rekening gehouden met een lagere
bedrijfsdrukte op het Laboratorium en een kleiner geregistreerd areaal
ten opzichte van 2020. Het verschil tussen begroting en realisatie is met
name veroorzaakt, door de gerealiseerde groei van 11% in areaal Lelie
ten opzichte van een begrote krimp van 10% areaal. In 2021 heeft BKD
geïnvesteerd in onder andere laboratorium apparatuur en in het nieuwe
teeltregistratiesysteem MijnBKD.

Meerjarenvisie

Met de vergaande realisatie van het strategisch plan 2017-2022, is
gewerkt aan een nieuwe strategische agenda voor de jaren 2022-2026.
Digitalisering blijft hoog op de agenda staan. Daarnaast zal de routine in
het laboratorium worden versterkt en de toets mogelijkheden worden
uitgebreid. De competentieontwikkeling van het BKD-personeel is
belangrijk binnen de nieuwe strategische agenda en ook zullen de
mogelijkheden van het keuren met data verder worden onderzocht.
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01 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT
1.1 Productgroepen
Voor de ontwikkelingen in de verschillende teelten is BKD continu in gesprek met
Anthos en de KAVB productgroepen van de verschillende gewassen. Ontwikkelingen worden besproken die invloed hebben op de benodigde kwaliteit van
bloembollen. Dit betreffen zowel kwaliteitseisen vanuit afnemers, via de handel, als
fytosanitaire eisen van derde landen. Belangrijke ontwikkelingen blijven de
afnemende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende
kwaliteitseisen aan bloembollen. Dit leidt tot discussies over en aanpassingen van
de uitvoeringsrichtlijnen. Gespreksonderwerpen die in 2021 aan de orde zijn
geweest zijn:
a.

De beheersing van de virusdruk
voor lelie. Eind 2020 heeft een
werkgroep van vertegenwoordiging uit de productgroep en uit de
handel een stappenplan opgesteld. Het plan heeft als doel de
toenemende virusdruk beheersen
en de kwaliteit blijven waarborgen
of zelfs verbeteren. Het stappenplan bevat onder andere verdere
aanscherping van de opplantnormen en een bladtoetsnorm
voor Plantago asiatica mosaic
virus (PlAMV) in combinatie met
Lily mottle virus (LMoV). In het
voorjaar van 2021 zijn de uitkomsten en voorstellen van de
werkgroep bediscussieerd door
het bestuur van de productgroep.
Over de meeste voorstellen kon
men nog geen overeenstemming
bereiken.

Wel zal vanaf 2022 voor alle lelies
een bladtoetsnorm gelden voor
LMoV; eerder bestond een bladtoetsnorm alleen voor Longiﬂoriums.
b.

Aanpak van Tulip virus X (TVX) en
Tulip breaking virus (TBV) in tulp.
Zowel TVX, als TBV zijn onderwerp
van discussie in het bestuur van
de productgroep tulp. Van beide
virussen is een toename te zien in
de teelt. Voor TVX is voorgesteld
om de norm voor de toekomst te
verzwaren. Vanwege de grote
impact is de discussie hierover
nog niet afgerond. Voor TBV heeft
BKD voorgesteld in 2022 een
risicogerichte aanpak te hanteren
bij de veldkeuring van klasse
Standaard (ST) partijen. Dit houdt
in dat de veldkeuring bij een klasse
ST partij kan worden opgedeeld in
2 veldrondes. Ook hierover loopt
de discussie nog.
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c.

Dickeya-toets hyacint. In overleg
met de productgroep heeft BKD
het aantal submonsters en bollen
dat wordt getoetst bij een Dickeyatoets aangepast (10x24 bollen in
plaats van 4x50 bollen).

d.

Droge keuring dwalingen gladiool.
De afgelopen twee jaar is een
proef uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om middels
een droge keuring te keuren op
dwalingen in gladiool. Deze droge
keuring is bedoeld als herkeuring
voor partijen die in de opplantkeuring door een iets te hoog
percentage dwalingen net buiten
de norm van Klasse I vielen. Op
basis van de resultaten van de
proef is besloten om de droge
keuring als herkeuring in te voeren.

Overige wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn het verlagen van de norm voor
komkommermozaïekvirus (CMV) bij hippeastrum, waardoor klasse ST overeenkomt met de landeneisen VS/Canada. Ook het toevoegen van een norm voor TVX
als criterium voor vrijstelling van de bladtoets bij tulp is doorgevoerd.
Tot slot is in 2020 besloten de normen voor het registreren onder ‘diversen’ aan te
scherpen. Dit is in 2021 geïmplementeerd. De naam ‘diversen’ wordt in de
partijregistratie bij BKD van oudsher gebruikt voor nieuwe, kleinere partijen cultivars
in met name de veredeling. Deze partijen hebben nog geen oﬃciële cultivarnaam en
registratie bij een nationale of internationale registratie-autoriteit (zoals bijvoorbeeld
KAVB, CPVO, Raad voor Plantenrassen). Het registreren onder diversen is niet
bedoeld voor handelspartijen. Vanaf 2022 wordt gefaseerd ingevoerd dat alle
partijen boven de 25 are gezien worden als handelspartij en dus niet meer als
‘diversen’ geregistreerd kunnen worden.
1.2 Brexit
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk
(VK, uitgezonderd Noord-Ierland) uit de
Europese Unie (EU), ofwel Brexit, heeft
veel inrichtingstijd van BKD gevraagd.
Daarbij is intensief afgestemd met
andere keuringsdiensten, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de NVWA. Dit is zeer
voorspoedig verlopen. In 2021 is
gebleken dat de impact op het aantal
export-inspecties veel groter is dan
vooraf werd voorzien. Het aantal
inspecties is het afgelopen jaar met
15% gestegen, wat voor het overgrote
deel is toe te schrijven aan Brexit.

Voor zowel exporteur als importeur van
Engelse narcissen is veel veranderd
door Brexit. De leverancier moet een
fytosanitair certiﬁcaat aanvragen bij
Department for Environment, Food and
Rural Affairs (DEFRA) en de importeur
moet zorgen voor een door de NVWAerkende importlocatie. Het compleet
maken van de nieuwe logistieke keten
tussen het VK en Nederland leverde
250 meer importkeuringen dan verwacht op voor BKD. Door Brexit zijn in
2021 ook 40 nieuwe bedrijven bij BKD
geregistreerd.

Door Brexit zijn 1.300 inspectiebezoeken (import en export) meer
uitgevoerd. De NVWA voert gesprekken
met het VK over volledig elektronische
export-certiﬁcering via e-CertNL in
2022. Dit zal voor handelsbedrijven en
BKD aanzienlijk eﬃciënter werken.
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1.3 Europese Regelgeving: PHR/OCR
De Plant Health Regulation (PHR - Plantgezondheidsverordening) en de Oﬃcial
Controls Regulation (OCR - Controleverordening), die op 14 december 2019 in
werking zijn getreden, hebben een grote impact gehad op de bloembollensector.
Onder deze verordening moeten alle partijen bloembollen die in het EUhandelsverkeer worden gebracht, verplicht voorzien zijn van een nieuw
plantenpaspoort. Veel gewassen waren voor deze datum niet paspoort-plichtig.
Sinds de invoering in december 2019 zijn 41 nieuwe bedrijven bij BKD geregistreerd
en geautoriseerd om plantenpaspoorten aan te brengen op hun partijen, volgens de
nieuwe regelgeving. Dit zijn vooral bedrijven die “bol op pot” in het handelsverkeer
brengen en hierdoor plantenpaspoortplichtig zijn geworden.
BKD ziet tijdens de jaarlijkse administratieve bedrijfscontrole dat de bedrijven
voldoen aan de vereisten en dat aanpassingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Door de coronapandemie konden in 2021 niet alle administratieve
bedrijfscontroles worden uitgevoerd. Een deel van deze ’bezoeken’ worden in de
eerste maanden van 2022 ingehaald. In een aantal gevallen zijn deze controles,
waar mogelijk, op afstand en digitaal uitgevoerd.
1.4 Keuren in de grensstreek

1.5 Horizontaal toezicht

In 2021 werden voor het eerste jaar
kwaliteitskeuringen door BKD uitgevoerd op percelen in de grensstreek in
België. Dit gebeurde op percelen van
telers die in Nederland gevestigd zijn.
Over het keuren in de grensstreek in
België is een overeenkomst afgesloten
met het Departement Landbouw van
het gewest Vlaanderen. Hierin zijn de
werkwijze en hoe om te gaan met
vondsten en certiﬁcering van bloembollen beschreven.

In 2020 startte BKD, in samenspraak
met Anthos en de NVWA, de pilot
horizontaal toezicht bij drie lelieexporteurs. De pilot heeft in 2021, na
een positieve evaluatie van het eerste
jaar, een vervolg gekregen. Twee
nieuwe lelie exporteurs hebben zich in
2021 aangesloten bij de pilot. De
deelnemende exporteurs hebben een
kwaliteitshandboek ingeleverd, waarin
het gehele exportproces van hun bedrijf
van A tot Z beschreven staat.

In 2021 zijn met name lelie-veldkeuringen door Nederlandse telers aangevraagd en BKD heeft hiervoor veldcertiﬁcaten afgegeven. De herkomststatus van gekeurde partijen blijft
België. De keuringen in de grensstreek
in België gebeuren onder dezelfde
condities als de Nederlandse keuringen
en naar Nederlandse uitvoeringsrichtlijnen. De fytosanitaire eisen t.a.v.
AM, Meloidogyne fallax en M. chitwoodi blijven een zaak van de Belgische overheid.

Horizontaal toezicht vergt nieuwe
auditvaardigheden van de exportkeurmeesters. Hiertoe hebben de betrokken
keurmeesters in 2021 extra opleiding
gekregen. Deelnemende exporteurs
kunnen sinds 2021 de eigen partijnummers inzichtelijk maken in Ketenregister. Ook moet de grond-eis, als
deze bekend is, voor partijen in Ketenregister gezet worden. Op deze manier
kan de keurmeester steekproeven
sneller en eﬃciënter uitvoeren.
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In het eerste pilot jaar, exportperiode 2020-2021, zijn in totaal drie feiten gevonden
tijdens de audits. Deze zijn met de bedrijven besproken en opgelost. Het horizontaal
toezicht heeft niet tot notiﬁcaties vanuit derde landen geleid. Door het horizontaal
toezicht wordt tevens het handmatige gebruik van inspectiebiljetten bij
binnenlandse verkoop van lelies uit gefaseerd. De pilot loopt voorspoedig en is
vooralsnog een positief voorbeeld van toezicht op bedrijven met inzet van ‘eigen
verantwoordelijkheid’ van bedrijven.
1.6 Digitale keten
BKD ziet digitalisering en automatisering als belangrijke beleidsmatige speerpunten.
Zo blijft BKD ook de komende jaren werken aan het uiteindelijke doel om alle
bloembollen volledig digitaal te laten verhandelen via Ketenregister en e-CertNL.
Binnen de bloembollensector is er de wens tot verdere digitalisering van de keten,
met name om volledig digitaal te kunnen verhandelen. Ook daarin is BKD een
belangrijke schakel. Een obstakel is het op papier aanleveren van gegevens,
waardoor exportbedrijven deze handmatig moeten blijven invoeren in Ketenregister,
en veel foutieve berichten.
In 2021 zijn vanuit het Sectorplatform Bloembollen plannen uitgewerkt om het
digitaal verhandelen van bloembollen verder te stimuleren, met een focus op het
leveranciersdocument. BKD levert daarin een bijdrage.
1.7 Fytosanitaire keuringen
BKD borgt door middel van de veldkeuringen en de inspecties van exportzendingen
de fytosanitaire garanties voor EU- en derde landen. 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 van de NVWA
importinspecties uitgevoerd voor partijen die geïmporteerd worden van buiten de EU
naar Nederland.
1.7.1 Aantal uitgevoerde inspecties
Het aantal inspectiebezoeken door de Buitendienst lag in 2021 een stuk hoger dan
in 2020. De belangrijkste verklaring hiervoor is Brexit (1.300 meer inspectiebezoeken
voor im- en export). Daarbij worden per inspectie(bezoek) meer partijen
aangeboden.

HET AANTAL INSPECTIEBEZOEKEN DOOR DE
BUITENDIENST LAG IN 2021 EEN STUK HOGER DAN
IN 2020. DE BELANGRIJKSTE VERKLARING
HIERVOOR IS BREXIT.
BKD Jaarverslag 2021
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KEURINGEN IN CIJFERS
2021
Aantal inspectiebezoeken

2019

9.133

7.954

8.394

289.704
96.722

209.945

200.764

68.072

59.124

Aantal afkeuringen

294

265

438

% afkeuringen

0,30

0,39
39

0,74

Aantal partijen
1

2020

Aantal geïnspecteerde partijen

Aantal NOI’s

15

10

Het aantal inspectiebezoeken naar andere bestemmingen daalde met 250 door het
horizontaal toezicht en het verplichte gebruik van e-CertNL via Ketenregister voor 15
nieuwe bestemmingen. Door de groei in het aantal inspecties door Brexit, is het
totaal aantal inspectiebezoeken wel hoger dan in 2020.
In 2021 is een afname te zien in het aantal ontvangen Notiﬁcations of Interception
(NOI). Zeven notiﬁcaties waren afkomstig uit China (ArMV en stengelaaltjes), vijf uit
Zuid-Korea (Pratylenchus en ArMV) en drie uit Japan (papieren en vondst van
aardappel).
1.7.2 Aanpassingen dienstverlening
Vanaf 1 mei 2021 worden sierteeltproducten en zaaizaden (ook in een gemengde
zending met bloembollen), gekeurd door BKD, verplicht via e-CertNL gecertiﬁceerd.
De EU heeft in 2021 het gebruik van digitale en elektronische importcertiﬁcaten,
mede door corona, gestimuleerd. Hierop zijn de digitale inspectiesystemen van BKD,
in nauwe samenwerking met Naktuinbouw, aangepast.
Door Brexit is het aantal gemengde zendingen op exportbedrijven toegenomen. BKD
heeft de afhandeling van andere producten dan bloembollen via e-CertNL in 2021 in
haar eigen dienstverlening opgenomen. Deze exportcertiﬁcering en werkwijze sluit
aan bij de werkwijze van de andere keuringsdiensten. De export van bloembollen en
vaste planten is en blijft verplicht via Ketenregister. Voor eventuele export van
aardappelen naar derde landen blijft BKD doorverwijzen naar NAK in Emmeloord.
1.7.3 Ditylenchus dipsaci (stengelaaltjes)
In onderstaande tabel zijn de vondsten Ditylenchus dipsaci (stengelaaltjes)
weergegeven. De getallen geven het aantal partijen en de oppervlakte weer met te
velde één of meer aantastingen. Te zien is dat de trend met minder vondsten zich in
2021 voortzet.
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VONDSTEN Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
Gewas
Tulp

2021
opp
#
partijen
(ha)

2020
opp
#
partijen
(ha)

2019
opp
#
partijen
(ha)

7

11,3

17

14,59

32

20,4

Narcis

21

6,9

24

17,9

18

3,3

Hyacint

3

1,9

8

5,1

19

7,9

Overig

0

0

0

0

0

0

Totaal

31

20,1

49

37,6

69

31,6

1.7.4 Aardappelmoeheid (AM)

1.7.5 Knolcyperus

In 2021 is veel aandacht besteed aan
het in kaart brengen van de AM-status
van verschillende percelen. Middels
strikte controles wordt de status van
AM op alle percelen geborgd. Het
verdient extra aandacht om de status
van (alle) percelen per teler op tijd in
kaart te brengen, om borging van
landgeschiktheden en daarmee probleemloze verhandeling tijdig goed te
regelen.

In 2021 werd op 45 percelen knolcyperus gevonden. Dat is 40% meer
dan in 2020 (32 percelen) en 2019 (31
percelen). Knolcyperus wordt in alle
delen van het land aangetroffen, maar
er zijn meer meldingen in Zuidoost- en
Noordoost Nederland.
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1.8 Gebruik Ketenregister en e-CertNL
Het gebruik van een volledige digitale verhandeling, via Ketenregister en e-CertNL,
nam in absolute zin toe. In 2021 zijn 15% meer fytosanitaire certiﬁcaten via
Ketenregister en e-CertNL door BKD gewaarmerkt dan het jaar ervoor. Door het
grotere totaal aantal exportcertiﬁcaten in 2021 (door met name Brexit), nam het
procentuele aantal 5% af. In 2021 is 44 % van het totaal aantal fytosanitaire
certiﬁcaten die door BKD gewaarmerkt zijn, via Ketenregister en e-CertNL
afgehandeld.
Met ingang van 1 juli 2021 is het aantal landen uitgebreid dat voor de export van
bloembollen het fytosanitaire certiﬁcaat verplicht via Ketenregister aan moet vragen
bij e-CertNL. Naast China, Japan, Taiwan, Colombia en Peru, is in 2021 ingesteld dat
deze verplichting nu ook geldt voor Australië, Israël, Bolivia, Mexico, Chili, NieuwZeeland, Costa Rica, Vietnam, Ecuador en Zuid-Korea.

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

2021
<x> nog niet
21.190
bekend

2020

2019
8.541
16.702

8.244
16.911

9.479

8.125

6.297

79

56

51

De groei in het aantal gebruikers van Ketenregister is ook in 2021 gerealiseerd,
doordat voor steeds meer landen verplicht e-CertNL gebruikt dient te worden. De
verwachting is dat deze trend zich voortzet.
1.9 Borging eisen derde landen
1.9.1 Delegaties
Voor China, Japan, Taiwan, Zuid-Korea 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 in 2021
wederom geen doorgang kunnen vinden.
Met deze landen zijn samen met de NVWA alternatieve procedures ontwikkeld,
waaronder video-opnames van de keuringen. Hiermee is het opgebouwde
vertrouwen in de gegeven garanties op de kwaliteit van de bloembollen door BKD
gecontinueerd. De export van bloembollen naar deze landen is mogelijk gebleven.
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1.9.2 Pre-Shipment Inspectie (PSI) USA/
Canada
Evenals voorgaande jaren heeft BKD
op verzoek van de NVWA de PSI voor
USA/Canada ondersteund. In totaal
voeren zeven BKD-keurmeesters PSIwerkzaamheden uit.
Naast interne trainingen, volgden zij in
2021 de jaarlijkse training van de
United States Department of Agriculture (USDA) in Hillegom. Ook voor de
PSI-werkwijze worden in toenemende
mate digitale middelen gebruikt om
resultaten digitaal vast te leggen.

1.9.3 Soortnamen
Steeds meer exportbestemmingen
stellen eisen aan de juiste soortnaam
op het exportcertiﬁcaat. Redenen
hiervoor zijn de mogelijkheden tot
controle op teeltverboden en controle
op aanvullende eisen voor een speciﬁek soort (die niet gelden voor het
totale gewas). Het is daarom van
belang dat de gebruikte broncodes
digitaal beschikken over de juiste en
volledige informatie omtrent de soortnaam. De NVWA, Anthos, Floricode en
KAVB zijn initiatieven gestart om tot
een structurele werkwijze te komen.
Hiermee wordt voor sommige producten een belemmering voor elektronisch certiﬁceren weggenomen.

In het artikel ‘Eﬃciënt digitaal’ leest u meer over horizontaal toezicht en de digitale
keten met het project omtrent digitaal verhandelen.
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02 LABORATORIUM
2.1 Corona
Om veilig werken te kunnen waarborgen was in 2021 de bezetting op het
laboratorium niet maximaal. Daarnaast bleven ingevoerde maatregelen zoals werken
met spatschermen, het dragen van mondkapjes in het laboratorium en veilige
looproutes gehandhaafd. Dit heeft impact gehad op de maximale verwerkingscapaciteit en doorlooptijden van monsterverwerking in het laboratorium.
2.2 Monsterverwerking in het laboratorium
In 2021 zijn door het laboratorium 32.310 monsters getoetst op de aanwezigheid van
virussen of bacteriën. Van het totaal aantal monsters is 86% op basis van ELISA
getoetst en 14% op basis van PCR. Dit is vergelijkbaar met 2020.
Door het koude voorjaar en de relatief natte zomer startte het lelieseizoen laat en was
de kwaliteit van de leliemonsters niet optimaal. Voor de verwerking werden de
slechtere kwaliteit monsters daarom eerder getoetst. Hierdoor moesten nieuw
binnengekomen monsters soms eerder in bewerking worden genomen en oudere
monsters wachten. Alleen op deze wijze konden betrouwbare analyses worden
geborgd.
Bovendien was er een daling van het areaal lelie begroot voor 2021, maar steeg dit
areaal juist ten opzichte van 2020. Hierdoor moesten tijdens de leliebladcampagne
meer leliemonsters worden geanalyseerd dan verwacht. In combinatie met de lagere
bezetting door corona heeft dit geleid tot langere doorlooptijden dan wat van BKD
verwacht mag worden. Wel kon de kwaliteit van de uitslagen worden geborgd.
Zowel het aantal monsters als het aantal analyses is in 2021 bijna gelijk aan 2020. Er
heeft wel een verschuiving plaatsgevonden tussen type monsters. Naast een
teruggang in het aantal tulpmonsters, was er een lichte daling in het totaal aantal
leliemonsters. Dit is te verklaren door een daling in het aantal lelieschubmonsters. Het
aantal leliebladmonsters is wel gestegen, wat kon worden verwacht door de stijging
in het aantal partijen. Deze dalingen worden gecompenseerd door een groei in
monsters voor de andere gewassen, exportmonsters en door een groei van 8,8% in
het aantal monsters voor verzoektoetsen.
De in 2020 ingevoerde toetsing op Dickeya in hyacint is aangepast van toetsing op 4
submonsters van elk 50 bollen naar 10 submonsters van elk 24 bollen. Hierdoor is,
naast een toename van het aantal monsters, een toename in extracties en analyses
per monster te zien.
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CIJFERS LABORATORIUM
2021
#
monsters
Tulp
Lelie

617.468 1.017.667

6.760

voorbewerking

12.811 1.077.660 3.084.952

analyses

2019
#
monsters

748.365 1.236.735

7.299

voorbewerking

12.923 1.072.471 3.093.924

voorbewerking

analyses

784.959 1.370.714

13.741 1.147.552 3.294.644

Dahlia

227

9.405

9.513

133

4.431

4.447

232

8.674

9.174

Hyacint

314

3.498

4.350

231

1.510

1.522

-

-

-

Overige

1.018

127.476

216.552

848

109.137

190.488

829

116.271

199.858

102

12.183

12.183

46

5.512

5.512

156

18.638

18.638

548.887 1.236.157

11.142

460.249 1.034.628

9.882

Exporttoets

*

5.792

analyses

2020
#
monsters

Verzoek

12.125

Totaal

32.389 2.396.577 5.581.374

32.083 2.401.675 5.567.256

489.602 1.061.710

32.146 2.565.810 5.954.900

De grondslag van de berekeningen voor alle cijfers in deze tabel is in 2021 aangepast ten opzichte van
eerdere jaren.

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. Ook blijft BKD bestaande
toetsen door ontwikkelen. Om hier
invulling aan te geven, ontwikkelt het
Research & Development (R&D)-team
van BKD nieuwe toetsen en optimaliseert bestaande toetsen.
In 2021 is er gewerkt aan verschillende
nieuwe PCR-toetsen. Het is nu mogelijk
om middels een PCR-toets te toetsen
op Augustaziek in tulp. Daarnaast is er
ook een generieke PCR voor carlavirussen geïmplementeerd om diagnostische monsters breder te kunnen
screenen. Naast PCR-toetsen voor
virussen is er in 2021 ook een start
gemaakt met de implementatie van
PCR-toetsen die stengelaaltjes en de
bacterie Pectobacterium odoriferum
(Pco) aantonen.

Ten slotte loopt voor een aantal ELISAtoetsen van minder grote virussen de
hoeveelheid beschikbaar antiserum
terug. Antiserum is voor een ELISAtoets een essentieel onderdeel.
Door hogere kosten en veranderende
regelgeving wordt het steeds lastiger
nieuw antiserum te laten maken voor
deze toetsen. Daarom werkt het R&D
team aan het omzetten van de betreffende ELISA-toetsen naar PCRtoetsen. Hiertoe is in 2021 de ontwikkeling van een PCR-toets voor Turnip
mosaic virus (TUmV) gestart, voor
verschillende gewassen zoals tulp en
zantedeschia. Daarnaast is een Nerine
latent virus (NeLV) PCR-toets voor
hippeastrum ontwikkeld.
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2.4 Kwaliteitsborging

2.5 Kennisborging

Een adequate en juiste kwaliteitsborging heeft hoge prioriteit binnen het
laboratorium. Hiervoor werkt het
laboratorium volgens de NEN-ISO
17025 accreditatie. Op basis van een
reguliere interne review van bestaande
validatierapporten is een plan voor het
hervalideren van bepaalde toetsen
opgesteld.

Om kennis te borgen binnen het
laboratorium zijn een aantal van de
ﬂexibele krachten in vaste dienst
gekomen. Hierdoor blijft de kennis van
deze collega’s binnen de organisatie
geborgd en hoeven er niet elk seizoen
nieuwe mensen opgeleid te worden.

Om de kwaliteit van de Lily virus X
(LVX) PCR-toets op lelie te kunnen
blijven waarborgen, is een toets
optimalisatie uitgevoerd. Hiermee
kunnen enkele nieuwe isolaten ook
optimaal gedetecteerd worden. Daarnaast is de Arabis mosaic virus (ArMV)
ELISA-toets op gladiool deels gehervalideerd. Tenslotte heeft er een uitgebreide validatie plaatsgevonden van de
Dickeya PCR-toets voor hyacint die
BKD vorig jaar van de NAK overgenomen heeft. Deze gevalideerde toets
wordt inmiddels uitgevoerd voor de
klanten van BKD. Het doel is om de
toets voor seizoen 2022 onder accreditatie te hebben.

Het R&D-team levert een belangrijke
bijdrage aan de kennisontwikkeling
binnen BKD. Zo voert het team, naast
de toetsontwikkeling en -optimalisatie,
verschillende interne onderzoeksprojecten uit. Een voorbeeld is het
hieronder beschreven onderzoek naar
de methode voor het maken van sap
uit bolmateriaal. Daarnaast wordt
kennis verkregen via externe onderzoeksprojecten. In 2021 betrof dit één
project met Naktuinbouw
(Next Generation Sequencing, NGS) en
vijf privaat publieke samenwerking
(PPS) - projecten over diverse onderwerpen (zoals stengelaaltjes en standaardisatie NGS). Deze projecten
leveren kennis en technische ontwikkelingen op die op de langere
termijn noodzakelijk zijn voor het
keuringsproces van BKD.

Uit een uitgebreide analyse van de
resultaten van de Strawberry latent
ringspot Virus (SLRSV) ELISA-toets op
lelieschubben is gebleken dat sommige
SLRSV-isolaten niet voldoende aan te
tonen zijn met de SLRSV ELISA-toets.
Deze isolaten worden wel goed aangetoond door de SLRSV PCR-toets. De
isolaten bleken in speciﬁeke cultivars
aanwezig te zijn. Daarom is besloten
om de plantgoedtoets voor deze cultivars vanaf 2021 volledig middels de
SLRSV PCR-toets uit te voeren. Deze
toets is in 2020 reeds onder accreditatie gebracht.
In 2021 is de uitvoering van alle PCRtoetsen geautomatiseerd. Door een
aanpassing van de software is het nu
ook mogelijk om conventionele PCRtoetsen met de robot in te zetten en
digitaal te analyseren. Daarnaast zijn
de toets speciﬁcaties van alle beschikbare PCR-toetsen uitgebreid. Hiermee
wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

2.6 Kennisontwikkeling

In 2021 is het nieuwe nematodenlaboratorium in gebruik genomen. Er
wordt nu gewerkt aan methoden om
nematoden te isoleren uit bemonsterd
materiaal. BKD zet voor de nematodenidentiﬁcatie in op moleculaire detectie
en ontwikkelt daarvoor speciﬁeke PCRtoetsen, waarbij wordt gestart met
stengelaaltjes.
Een ander onderzoeksproject omvat de
methode waarmee sap gemaakt wordt
van bolmateriaal, waaruit vervolgens
virus gezuiverd kan worden. Gezocht
wordt naar een snelle en eﬃciënte
methode om bijvoorbeeld zantedeschia-knollen te toetsen op aanwezigheid van virus door middel van een
PCR-toets. Een dergelijke methode kan
in de toekomst mogelijk ook gebruikt
worden voor andere gewassen als tulp,
gladiool en lelie en kan leiden tot meer
eﬃciënte toetsen.
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Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar de aantoonbaarheid van
PlAMV, LMoV en Lily symptomless
virus (LSV) in lelieblad gedurende het
teeltseizoen. De voorlopige conclusie
uit 2020 is dit jaar deﬁnitief bevestigd.
Het gevonden percentage van deze
virussen in een partij hangt niet af van
het moment waarop de partij bemonsterd wordt door de keurmeester.

Tenslotte heeft kennisontwikkeling
binnen enkele PPS-projecten rondom
NGS geleid tot het opzetten van een
ICT-infrastructuur die de analyse van
NGS-data bij BKD mogelijk maakt. NGS
is een objectieve methode om aanwezige pathogenen te identiﬁceren in
plantmateriaal, zonder dat vooraf
bekend moet zijn naar welke pathogenen gezocht wordt.

Kennisontwikkeling heeft ook plaatsgevonden door samenwerking tussen
de buitendienst en het R&D-team. Door
onderzoek naar de diagnostiekmonsters, ingestuurd door keurmeesters,
kunnen visuele symptomen en toetsuitslagen regelmatig met elkaar vergeleken worden.

In het artikel ‘Het laboratorium van de toekomst’ leest u meer over toetsontwikkeling
en het onderzoek naar stengelaaltjes.

BKD ZET VOOR DE NEMATODEN IDENTIFICATIE IN
OP MOLECULAIRE DETECTIE EN ONTWIKKELT
DAARVOOR SPECIFIEKE PCR TOETSEN.
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LABORATORIUM
VAN DE TOEKOMST

De grootste campagnes in het labo-ratorium van BKD zijn gericht op de gewassen tulp en
lelie. Elk jaar worden zowel bol als blad van tulpen in verschillende campagnes getoetst
en ook het blad van lelie wordt elke zomer door onze keurmeesters geplukt om te toetsen
op virus. Deze toetsen bepalen voor een deel de klasse en de exportmogelijkheden. Er
worden ook andere gewassen getoetst. Deels via de eigen, voor klasse- of export
verplichte, toets aanvragen in MijnBKD en deels via verzoektoetsen die telers of
exporteurs aan-vragen bij Bulb Quality Support (BQS).
BKD is begonnen haar portefeuille in toetsen uit te breiden, onder andere door nieuwe
PCR-toetsen te ontwikkelen. Dit betreffen met name de verzoektoetsen. Daarnaast is BKD
bezig met het ontwikkelen van een eigen Nematoden lab om stengelaaltjes te
onderzoeken. Zo bouwt BKD aan een toekomstbestendig laboratorium.
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Toetsontwikkeling
Het R&D-team van BKD ontwikkelt
nieuwe toetsen in het laboratorium.
De afgelopen jaren hebben zij diverse
PCR-toetsen opgeleverd voor lelie en
tulp (zoals een SLRSV PCR-toets voor
lelieschub, een TBV PCR-toets voor
tulpenbollen en PCR-toetsen voor
Augustaziek in tulp), maar ook werken
zij aan toetsen voor kleinere gewassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een Hyacinth mosaic virus (HyMV)
PCR-toets voor hyacint en een TuMV
PCR-toets voor, naast tulp en lelie, ook
zantedeschia, iris, en allium.
Daarnaast is BKD bezig om het
toetsaanbod te verbreden, zodat er
naast op virus ook andere pathogenen getoetst kunnen worden, zoals
bacteriën en schimmels. Sinds twee
jaar kan er bij BKD getoetst worden
op de bacterie Dickeya in hyacint. In
aanvulling daarop wordt er een PCRtoets voor P. odiferum ontwikkeld, die
eveneens voorkomt in hyacint. Daarnaast wordt er in samenwerking met
Naktuinbouw gewerkt aan de implementatie van een bacterietoets voor
Rhodococcus in lelie en een schimmeltoets voor Fusarium (zuur).

Nematoden laboratorium
In januari 2021 is begonnen met het opstarten
van een nematoden lab. Het onderzoek naar
stengelaaltjes na een vondst gebeurt nu in het
laboratorium van de NVWA. De laatste jaren is
er vanuit derde landen en de export steeds
meer aandacht voor stengelaaltjes. Daarom wil
BKD hierop kennis ontwikkelen. BKD wil haar
klanten in de toekomst de mogelijkheid kunnen
bieden voor de toetsing op stengelaaltjes. Door
de wisselwerking bij BKD tussen de buitendienst, het laboratorium en het onderzoek van
het R&D team, is BKD in een goede positie om
deze kennis en kunde snel op te bouwen.
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Eén lid van het R&D team richt zich op het
onderzoek naar stengelaaltjes. In 2021 is het
nematoden laboratorium ingericht en zijn
experimenten gestart waarmee nematoden
uit de bloembollen gehaald kunnen worden
voor verder onderzoek. De eerste vergelijkingen tussen verschillende methoden
zijn uitgevoerd en geven een beeld hoe BKD
de toetsingen in de toekomst grootschaliger
kan uitvoeren. Deze analyses zijn gedaan
met bloembollen die door keurmeesters zijn
ingezonden.
Ook is er een start gemaakt met experimenten om het DNA van de nematoden te
isoleren en wordt er hard gewerkt aan de
ontwikkeling en de implementatie van PCRtoetsen die stengelaaltjes kunnen aantonen.
Zowel de nematode-isolatie uit plantmateriaal, de DNA-extractie, als de PCR-toets
moeten uitontwikkeld zijn om de verschillende stappen goed op elkaar te kunnen
laten aansluiten. Tenslotte wordt de volledige
toets methode vergeleken met andere
laboratoria om te veriﬁëren dat de kwaliteit
vergelijkbaar is. In de tussentijd bouwt het
R&D team kennis op over stengelaaltjesmonsters.

Mogelijkheden teler
De eerste focus ligt op stengelaaltjes, maar in de
toekomst kunnen mogelijk ook andere nematoden
onderzocht worden in het nematoden laboratorium.
De verwachting is om in de komende 2 tot 4 jaar de
stengelaaltjes-toets aan telers aan te gaan bieden. Dit
vervangt nog niet het onderzoek bij de NVWA, maar
geeft de teler wel de mogelijkheid om stengelaaltjes
eerder te identiﬁceren en bestrijden. Met bovenstaande onderzoek, inzet en investeringen wil BKD
haar laboratorium toekomstbestendig houden.
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03 BUITENDIENST
3.1 Corona

3.2 Keuringsseizoen

De coronamaatregelen hebben ook in
2021 invloed gehad op de uitvoering
van het werk van de Buitendienst.
Hierbij kan gedacht worden aan het
dragen van mondkapjes tijdens keuringswerkzaamheden, het vermijden
van contact (in groepen) en niet samen
reizen. Ook is veel communicatie met
telers nog altijd telefonisch of per email verlopen. Dit om de continuïteit in
de werkzaamheden maximaal te
blijven borgen. Om de kwaliteit te
kunnen blijven garanderen en kennis te
blijven delen, zijn er alternatieve
processen opgezet. Zo hebben keurmeesters te maken gehad met meer
kennistoetsen (zoals een online toets
onder de exportkeurmeesters) en
digitale team overleggen via Microsoft
Teams om kennis te delen en verbinding te houden.

De groei en bloei kwam in 2021 laat op
gang. Waar BKD in 2020 nog een week
eerder startte met de voorjaarskeuring,
liep dit in 2021 zeker twee weken
achter op een gemiddeld jaar. Een
risico van laat starten met de voorjaarskeuring, is dat veel partijen gelijktijdig gaan bloeien en BKD niet bij alle
partijen op tijd de bloeikeuring kan
uitvoeren. Omdat de temperaturen
geleidelijk bleven stijgen, heeft de
Buitendienst alle veldkeuringen goed
en tijdig af kunnen ronden. Doordat het
seizoen twee weken langer doorliep
zijn de contracten van een aantal
assistent keurmeesters verlengd.
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3.3 Stijgend zomerareaal

3.4 Groei export

De leliemarkt stond de afgelopen jaren
onder druk. Dit was te zien aan een
daling van het areaal in zowel 2019 als
2020. Voor 2021 was een daling van
10% voor het areaal lelie begroot. Voor
het planten trok de markt echter aan,
wat resulteerde in een stijging van 11%.
In 2021 was hierdoor een aanzienlijk
groter areaal lelies te keuren dan
begroot. De sterke stijging van te
keuren partijen zorgde, samen met een
stijging van de exportwerkzaamheden,
voor een hoge werkdruk in de buitendienst.

BKD heeft in 2020 een prognose
gemaakt van de te verwachten extra
werkzaamheden ten gevolge van
Brexit. Verwacht werd dat Brexit een
toename in de exportwerkzaamheden
zou geven. Doordat de exportwerkzaamheden in het algemeen de afgelopen jaren afneemt door automatisering (Ketenregister), werd verwacht
dat er geen extra capaciteit nodig zou
zijn.

Daarnaast leverde het koude voorjaar
(weinig groei in zomergewassen) en de
relatief natte zomer een uitdaging op
voor een tijdige en kwalitatief goede
bemonstering van de lelies en zantedeschia’s. Een aantal werkzaamheden,
zoals de tulpenbemonstering (bol), zijn
om deze reden verlaat uitgevoerd.

Door de gunstige markt zijn er in 2021
uiteindelijk 12% meer exportwerkzaamheden verricht. Een groot deel
daarvan kwam voort uit handel met het
VK. De prognose is te behoudend
gebleken. Vanuit de bestaande bezetting waren wel reeds twee collega’s tot
exportkeurmeester opgeleid. Met deze
capaciteitsuitbreiding heeft BKD de
exportwerkzaamheden goed en tijdig
uit kunnen voeren.

3.5 Overzicht keuringen in cijfers

KEURINGEN IN CIJFERS
2021
Partijen te velde gekeurd

2020

2019

49.297

48.284

49.506

4.129

4.328

4.305

Bezoeken importkeuring

557

331

307

Bezoeken exportkeuring

8.576

7.623

8.087

Opgeplante partijen gekeurd
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04 SERVICE CENTER
4.1 Corona
Het Service center heeft net als in 2020, ook in 2021 grotendeels op kantoor
gewerkt. Er zijn schermen geplaatst tussen de werkplekken. Daarnaast zijn
werkplekken ruimer opgesteld en collega’s zoveel mogelijk verdeeld over meerdere
werkkamers. Hierdoor kon de dienstverlening op het gebruikelijke niveau doorgaan.
De gezondheid van de medewerkers van het Service center en de continuïteit van de
werkzaamheden zijn gewaarborgd gebleven.
4.2 Bezetting
Het Service center kende in 2021 een grillige bezetting. Door ziekte en het vertrek
van twee medewerkers is het Service center een deel van het jaar onderbezet
geweest. In februari heeft de Buitendienst het Service center ondersteund en later in
het jaar is extra capaciteit ingehuurd. De vertrokken medewerkers zijn in 2021
vervangen. Daarnaast hebben diverse collega’s uit het bestaande team in 2021
extra scholing gehad om ervoor te zorgen dat alle posten van het Service center
goed bezet bleven en het kennisniveau op pijl bleef. Hiermee is tevens de bezetting
en het kennisniveau voor 2022 geborgd.
4.3 MijnBKD
Het Service center heeft in 2021 wederom veel klanten op weg geholpen bij de
registratie van partijen in MijnBKD. Het was het tweede volledige jaar waarin telers
moesten registreren in dit portaal. Omdat telers vaak slechts één of twee keer per
jaar registreren, was nog steeds hulp gewenst bij het juist opgeven van de
registratie. Wel was duidelijk te merken dat telers vaardiger waren dan een jaar
eerder.
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05 MEDEWERKERS
5.1 Algemeen
Er zijn in Nederland erg veel vacatures
en de arbeidsmarkt is krap. Hierdoor is
er in 2021 extra aandacht geweest
voor de manier waarop BKD zich wil
proﬁleren op de arbeidsmarkt. BKD
heeft vanaf 2021 gekozen voor het
uitzetten van vacatures met een uitvoerige uitwerking van de werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Voor de
verspreiding van de vacatures is
gebruik gemaakt van diverse jobboards
& social media. Dit heeft bijgedragen
aan het snel vervullen van de vacatures
en een hoge waardering van sollicitanten.
De BKD-middag is wederom digitaal
vormgegeven. Hierin is enerzijds aandacht geweest voor hoe het gaat met
BKD, haar strategie en de diverse
afdelingen en projecten. Anderzijds is
er ook een spel in teams gespeeld om
de onderlinge interactie te stimuleren.
De saamhorigheid en de teamgeest
van de BKD-medewerker waren daarin
goed te voelen.
5.2 Opleiding & Training
Het verstevigen van de samenwerking,
het nemen van initiatief en het verhogen van de professionaliteit blijven
belangrijke thema’s van het BKD-brede
opleidingsprogramma dat in 2019 is
gestart. Dit programma is door de
coronapandemie tijdelijk stil komen te
liggen. In 2021 is het programma
opnieuw opgestart, in eerste instantie
was dit online en later in 2021 zijn er,
waar mogelijk, een aantal fysieke bijeenkomsten georganiseerd. De online
sessies hebben de verbinding gemaakt
tussen het BKD-brede opleidingsprogramma en het behouden van de
vitaliteit. De nadruk lag daarmee op het
versterken van de fysieke- en mentale
vitaliteit.

Met name tijdens de corona-lockdowns, is er aandacht geweest voor
het vele thuiswerken en het werken
met heel weinig collega’s op kantoor of
in het laboratorium.
Vanwege het feit dat er door corona
veelal niet in grote groepen getraind
kon worden zijn er diverse individuele
coaching-trajecten gestart. Daarnaast
zijn er in kleiner teamverband maatwerk-trainingen gegeven die aansluiten
op de thema’s van het BKD-brede
opleidingsprogramma. Via een individueel opleidingsprogramma hebben
verschillende collega’s kennis op het
gebied van communicatie, effectief
werken en ‘omgaan met ADHD binnen
teams’ verstevigd. Bij de Buitendienst
zijn de export- en de gewastrainingen
nagenoeg allemaal (met name digitaal)
doorgegaan. Ook heeft het BHV-team
de jaarlijkse herhalingstraining op een
verantwoorde manier kunnen volgen. In
2022 wordt het BKD-brede opleidingsprogramma vervolgd en zal deze, naast
teamontwikkeling, de nadruk hebben
op het versterken van persoonlijke
effectiviteit.
De vitaliteitsweek, die voor het laatst in
februari 2020 is uitgevoerd, zal in
aangepaste vorm in de 2e week van
januari 2022 weer worden aangeboden. Hierbij zal ook het PMO (preventief medisch onderzoek) aan de
medewerkers worden aangeboden. In
2021 zijn hiervoor voorbereidingen
getroffen.
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5.3 Arbeidsvoorwaarden

5.5 Arbo, RI&E

In april 2021 is een CAO-verhoging van
2% doorgevoerd. Daarnaast zijn de
voorbereidingen voor het werken in het
“nieuwe normaal” getroffen, voor wanneer de beperkingen door de coronapandemie ten einde zijn. Hiertoe is een
thuiswerkbeleid opgesteld.

Het verzuimcijfer 2021 is 3,79%. Het
verzuimcijfer wordt sterk beïnvloed
door lang verzuim. Dit heeft impact op
Arbokosten in het kader van begeleiding.

5.4 Ondernemingsraad
Bijna de voltallige OR heeft afscheid
genomen van haar taak, onder andere
door het bereiken van de maximale
termijnen. Op de voorzitter na zijn er
vier nieuwe OR leden gekozen. In 2021
hebben zij OR-training gevolgd en
werden zij begeleid door een extern
bureau. De eerste overleggen tussen
de nieuwe OR en de directie zijn goed
verlopen.

De RI&E is, met goedkeuring van de OR,
in oktober 2021 uitgevoerd. Alle
openstaande actiepunten uit de vorige
RI&E zijn afgerond. Daarbij heeft de
nadruk gelegen op de ingebruikname
van het nieuwe laboratorium. Er zijn
geen noemenswaardige bevindingen
naar boven gekomen. Punten die ter
aanbeveling zijn meegegeven, zijn
opgenomen in een actielijst en zullen
met de betrokken afdelingen in de
komende jaren worden uitgewerkt.

DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET WERKEN IN HET
“NIEUWE NORMAAL” ZIJN GETROFFEN, VOOR
WANNEER DE BEPERKINGEN DOOR DE
CORONAPANDEMIE TEN EINDE ZIJN.
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5.6 Werving
Er zijn dertien nieuwe medewerkers geworven in 2021. Hiervan zijn er elf via eigen
werving ingevuld, zonder tussenkomst van bureaus.
Bij het laboratorium zijn in de routine vier collega’s uit de ﬂexibele schil in vaste
dienst aangenomen. Het doel hiervan is het aandeel vast versus ﬂexibel verstevigen
en kennisbehoud in de toekomst te blijven borgen.
Dit jaar is het Managementteam (MT) weer op volle sterkte gekomen, na het vertrek
van het hoofd Keuringsbeleid & kwaliteit/ Laboratorium. Bij de vervanging is ervoor
gekozen om deze functie met twee functionarissen in te vullen. BKD is er in geslaagd
om een Hoofd Keuringsbeleid & kwaliteit en een Hoofd Laboratorium aan te trekken.
5.7 Detachering
Ook in 2021 zijn keurmeesters uitgeleend aan collega-keuringsdiensten. Bij
Naktuinbouw is vanwege Brexit in het voorjaar ingesprongen met exportkeurmeesters. Voor KIWA Verin hebben drie keurmeesters watermonsters genomen
voor de mestwetgeving. Doordat BKD in relatief rustigere periodes keurmeesters
detacheert, blijft de arbeidsﬁlm meer constant en kan BKD makkelijker keurmeesters
aan zich binden. Dit zorgt voor continuïteit.
5.8 Overzicht in cijfers
5.8.1 Bezetting medewerkers in fte

BEZETTING MEDEWERKERS
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Buitendienst
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0
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In 2021 was met 189 medewerkers, inclusief de ﬂexibele schil, de netto
medewerkersbezetting 100,39 fte. Op 31 december 2021 hadden 97 medewerkers
een contract voor bepaalde- of onbepaalde tijd bij BKD. De netto bezetting was 81,59
fte.
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In 2020 waren er 90 medewerkers in dienst, wat een netto bezetting van 81,44 fte
betekende. In 2021 is er voor gekozen om openstaande vacatures weer in te vullen,
zijn er een aantal medewerkers parttime gaan werken en is de verhouding vastﬂexibel in bijvoorbeeld het laboratorium verbeterd. Dit laatste draagt bij aan het
waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit.
5.8.2 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
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Het ziekteverzuim is gedaald van 4,28 % in 2020 naar 3,86 % in 2021. In 2021 is het
extra lang verzuim gedaald en heeft BKD, ondanks corona, een laag kort en
middellang verzuim gekend. De coronapandemie heeft geen extra negatief effect
gehad op de hoogte van het verzuimcijfer.
5.8.3 Leeftijdsopbouw

LEEFTIJDSOPBOUW OP 31 DECEMBER
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Eind 2021 was de gemiddelde leeftijd onder de vaste medewerkers 48,8 jaar. De
jongste medewerker was 20 jaar en de oudste 65 jaar.
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5.8.4 Dienstjaren vaste medewerkers

DIENSTJAREN VASTE MEDEWERKERS 2021
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Eind 2021 was het gemiddeld aantal jaren dienstverband onder de vaste
medewerkers 11,10 jaar. Dit cijfer is gedaald ten opzichte van 2020 vanwege het feit
dat twee medewerkers met een zeer lang dienstverband met pensioen zijn gegaan.
Daarnaast zijn er nieuwe medewerkers aangenomen.
Drie medewerkers vierden hun 25-jarig dienstverband en één medewerker vierde
haar 12,5-jarig dienstverband.

In het artikel ‘De duurzame organisatie’ leest u meer over diverse personele
activiteiten en ontwikkelingen.
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DE DUURZAME
ORGANISATIE

BKD keurt al bijna 100 jaar bloembollen. De manier waarop de bloembollen gekeurd
worden en waarop werkzaamheden worden georganiseerd verandert. BKD wil met haar
werknemers blijven anticiperen op veranderingen in de werkzaamheden. Daarom wordt er
veel aandacht besteed aan de competenties van collega’s in alle afdelingen, de interne
verbinding en vitaliteit, maar ook aan het vinden van nieuwe collega’s die BKD duurzaam
kunnen versterken.

Kennis
Voor het keuren van bloembollen is veel speciﬁeke kennis nodig. Niet alleen bij de
keurmeesters, maar ook bij collega’s in het laboratorium of in de binnendienst met een
expertise op bijvoorbeeld registratie of export. Belangrijk is het om deze kennis te
behouden binnen de organisatie. BKD besteedt daarom veel aandacht aan het delen van
kennis, het opleiden van collega’s en het vastleggen van informatie.
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Competenties
Maar waar veel kennis gelijk blijft en behouden moet blijven,
veranderen de werkzaamheden ook. De keurmeester heeft
vandaag de dag bijvoorbeeld andere vaardigheden nodig dan
vroeger. Gedacht kan worden aan ICT- en auditvaardigheden.
Deze zijn nodig bij de veranderde en meer uitgebreide
administratieve bedrijfscontroles en bijvoorbeeld bij een pilot
zoals het horizontaal toezicht in de export.
BKD vindt het belangrijk dat collega’s deze vaardigheden
gedegen eigen kunnen maken. Daarnaast wordt gekeken of
verdergaande specialisatie voordelen biedt. BKD gaat na of een
aangewezen groep keurmeesters de administratieve
bedrijfscontroles kan gaan uitvoeren. Zij zullen trainingen
krijgen in auditvaardigheden, evenals de keurmeesters die het
horizontaal toezicht uitvoeren.

Bevlogenheid en betrokkenheid
De bevlogenheid van collega’s bij BKD is uit eerdere
medewerkers tevredenheidsonderzoeken altijd hoog uit de
bus gekomen. De collega’s houden van de sector en het
bollenvak. Dit is ook te merken aan de mate van
betrokkenheid van collega’s naar elkaar en behulpzaamheid
naar klanten toe. In een tijd als met corona, wordt deze
betrokkenheid op de proef gesteld. Digitaal oog voor elkaar
hebben kent uitdagingen. BKD heeft in 2021 daarom extra
energie gestoken in verbinding tussen collega’s en met de
organisatie. Onder andere door leuke online activiteiten aan
te bieden, attenties te verzorgen en in algemene trainingen
ruimte te bieden aan dit onderwerp.
Zo werden de geplande DISC trainingen in 2021 deels
ingericht met gesprekken over vitaliteit tijdens corona. In
2022 staat er weer een medewerkers tevredenheidsonderzoek gepland en worden nieuwe collega’s breed
wegwijs gemaakt in de organisatie en haar werkzaamheden
via de BKD-academie. Meer ervaren collega’s in de
organisatie kunnen in dit kader deelnemen aan een BKD
Expert programma en voor iedereen kan het BKD-brede
opleidingsprogramma indien mogelijk weer fysiek van start
gaan. Dit programma heeft aandacht voor samenwerking,
verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. Momenten
om de bevlogenheid en betrokkenheid een nieuwe impuls te
geven.
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Bij het aannemen van nieuwe collega’s, kijkt
BKD ook altijd vooruit. Welke functie komt er
vrij en welke competenties hebben we hier
nu en in de toekomst voor nodig. Kunnen we
iemand vinden met voorlopende kennis op
dit vlak, of iemand die zich hierin verder wil
ontwikkelen en scholen?
Daarbij wordt breed gekeken, zolang de
kandidaat goed past bij BKD en haar
kernwaarden. In de toekomst wil BKD ook
mogelijkheden creëren voor kandidaten met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werving
Om deze nieuwe talenten te bereiken, heeft BKD haar
wervingsmethode in 2021 aangepast. Er is gewerkt
met een externe partij die de vacature vormgeeft.
Hierin is meer aandacht voor een compleet beeld van
de functie en de arbeidsvoorwaarden, met onder
andere voorbeelden van situaties en een weekindeling. Hiermee krijgen kandidaten een positieve
inkijk in de organisatie en de functie.
Ook is er veelvuldig gebruik gemaakt van online
vacatureplatforms. Hier hebben niet alleen de
vernieuwde vacatures de aandacht getrokken, maar
ook speciaal gemaakte korte animatievideo’s met
uitleg over organisatie en functie(s). Hiermee zijn in
2021 meer passende kandidaten met eigen werving
binnengehaald. BKD vindt het belangrijk om de
werving op een moderne manier te benaderen, die
goed past bij de huidige arbeidsmarkt en wensen van
kandidaten.
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06 ICT
6.1 Algemeen
In 2021 heeft ICT wederom een hoge
mate van beschikbaarheid (hoger dan
99,9%) en veiligheid van de systemen
van BKD gerealiseerd. Daarnaast zijn
een tweetal vacatures ingevuld: allround ICT-medewerker en Mendix
ontwikkelaar. Digitalisering is voor BKD
ook dit jaar een belangrijk onderwerp
met diverse digitaliseringsprojecten
voor de teelt en handel, zoals de doorontwikkeling van MijnBKD en Ketenregister.
6.2 Inrichting ontwikkelteams
Met het MijnBKD-projectteam heeft
BKD ervaring opgedaan met de scrum/
agile werkwijze, waarbij ontwikkelaars,
testers en business analisten samenwerken in één team. Daarbij worden
elke twee weken (in een sprint)
afspraken gemaakt over wat gebouwd,
getest en opgeleverd gaat worden.
Deze werkwijze wordt eveneens uitgerold naar het Ketenregisterprojectteam. Hiervoor zijn in 2021 voorzieningen getroffen, zoals het gereed
maken van de back log.
6.3 Database migratie
Het teeltregistratiesysteem werkte tot
dit jaar met een verouderde database
(Ingres). Deze database vereiste veel
onderhoud door medewerkers van ICT
wanneer ketentransacties vastliepen.
Na een langjarig traject is deze database begin 2021 vervangen door
Postgres database. Dit heeft een veel
stabieler teeltregistratiesysteem tot
gevolg. Postgres geeft meer inzicht in
de transacties die afgehandeld worden
en de performance daarvan, waardoor
optimalisatie mogelijk is. De database
is daarmee weer up to date.

6.4 Digitalisering
6.4.1 Ketenregister
In 2021 zijn diverse systeemverbeteringen doorgevoerd om bedrijven
beter te ondersteunen bij de pilot
horizontaal toezicht. Voor BKD zijn
rapportages uitgebreid, zodat de audits
bij de bedrijven in deze pilot waardevoller uitgevoerd kunnen worden. Begin
2021 is Brexit een feit geworden,
hierdoor zijn grotere aantallen partijen
naar het VK geëxporteerd. Dit had
impact op Ketenregister en de im- en
export app. De app is aangepast, zodat
grotere aantallen inspecties sneller
weggewerkt kunnen worden. Daarnaast is het proces rondom Bonus
Malus gedigitaliseerd.
6.4.2 MijnBKD
Met het project MijnBKD wordt
gefaseerd het teeltregister vervangen,
zowel voor de gebruikers uit de sector
(telers en handelaren), als voor de
keurmeesters. In 2021 stond dit project
in het teken van de bouw van de
keurenapplicatie, ter vervanging van de
PDA. Deze applicatie wordt vanaf de
zomer van 2021 getest door een aantal
keurmeesters en wordt voor de
voorjaarskeuring 2022 uitgerold naar
alle keurmeesters. De applicatie bevat
functionaliteiten voor het uitvoeren van
onder andere veldkeuring, bolbemonstering, tijdschrijven, kilometerregistratie, AM-werkzaamheden, droge
keuring en de kaskeuring. Daarnaast is
voor de keurmeesters de mogelijkheid
om AM-kaarten digitaal op de laptop of
telefoon in te zien.
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6.5 Vernieuwing ICT-systemen en veiligheid
Dit jaar zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de ICT-omgeving. Maandelijks
worden de servers geüpgraded met de nieuwste beschikbare softwareversies zoals de
Citrix omgeving, VMware omgeving en de Postgres database omgeving. Daarnaast is
de e-mailstroom nu volledig overgezet naar Microsoft 365 en is DMARC/DKIM
ingeregeld ter voorkoming van spam via het BKD-domein. Tevens zijn de ﬁrewalls in
Lisse vervangen, is de point-to-point verbinding tussen Lisse en het datacenter
overgezet naar een andere leverancier (met een kostenreductie als gevolg) en zijn
diverse aanpassingen aan de back-up omgeving doorgevoerd. Begin 2022 zal een
extra verbetering doorgevoerd worden aan de back-up omgeving ter preventie van
ransomware aanvallen.
6.6 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 2021 zijn diverse
aanvraagprocessen gedigitaliseerd, zodat via een webformulier de aanvraag
uitgevoerd kan worden. Hiermee is de vastlegging geborgd.
In het artikel ’Eﬃciënt digitaal’ leest u meer over diverse ontwikkelingen in digitalisering.
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07 COMMUNICATIE
7.1 Website
De website van BKD is in 2021 28.811 keer bezocht. Bezoekers komen voornamelijk
uit Nederland, maar ook vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
wordt de website regelmatig bezocht. De best bezochte pagina’s zijn de werken-bijpagina en daarop de vacatures, contact en de voorlopige statistieken. De groei in
het aantal bezoeken aan de werken-bij-pagina, is te verklaren door het aantal
vacatures dat BKD in 2021 vervuld heeft. De voorlopige statistieken worden veel
bekeken en gedownload op de website. Vooral de voorjaarsgewassen zijn hierin
populair.
Ook de pagina met de uitvoeringsrichtlijnen wordt veel geraadpleegd. In 2021 zijn
als toevoeging voor deze pagina jaaroverzichten per gewas uitgewerkt. Hierin
worden alle activiteiten (zoals monstername, opplanten, toetsing, keuring, etc.) per
jaar in kaart gebracht. Deze overzichten zijn vanaf november 2021 technisch
gebouwd en worden begin 2022 aan de pagina toegevoegd.
Ten slotte is de informatie over het leveranciersdocument op de website verbeterd.
De informatie is centraal ondergebracht onder de pagina ‘Landenprogramma’s &
verhandelingseisen EU’. Er is een duidelijke uitleg met voorbeelden geplaatst,
evenals een nieuwe video.
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7.2 Bedrijfsvideo’s
Er zijn twee bedrijfsvideo’s gemaakt. Eén video laat de processen in het BKDlaboratorium zien. Deze video is toegevoegd aan de informatiepagina over het
laboratorium op de website. Daarnaast is een informatieve video gemaakt over het
leveranciersdocument en toegevoegd aan de hierboven genoemde webpagina. In
deze video wordt op een laagdrempelige manier de noodzaak van een correct
document uitgelegd en de verplichte elementen uiteengezet.
7.3 Arbeidsmarktcommunicatie
Naast deze twee bedrijfsvideo’s zijn er ook diverse tijdelijke (animatie) video’s
gemaakt ter ondersteuning van de verspreiding van de vacatures die BKD in 2021
vervuld heeft. Deze video’s zijn verspreid onder collega’s en gedeeld via LinkedIn.
BKD heeft in 2021 gekozen om de vacatures op een nieuwe manier vorm te geven
en ook de verspreiding anders aan te pakken. Middels de video’s konden
werkzoekenden op een nieuwe manier kennis maken met de werkzaamheden van
en de carrièremogelijkheden bij BKD.
7.4 Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief is in 2021 éénmaal verstuurd in mei. De nieuwsbrief
behandelt BKD-brede ontwikkelingen, zoals de voortgang van strategische projecten
en ontwikkelingen in de sector. Zo zijn ontwikkelingen in het lab, zoals het toetsen
op de bacterie Dickeya, toegelicht. De nieuwsbrief geeft ook een kijkje achter de
schermen via het item ‘BKD in Beeld’. De nieuwsbrief is goed ontvangen en gelezen.
7.5 Brexit
Per 1 januari 2021 gingen de veranderingen in de regelgeving voor import en export
naar en van het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, in voor de productgroep
bloembollen. Eind 2020 is de informatievoorziening voorbereid en in de eerste
weken van 2021 zijn alle feitelijke veranderingen en regels in kaart gebracht op de
website. De informatiepagina is goed gevonden en bezocht. Ook is de impact van
Brexit op BKD besproken in een nieuwsbrief artikel.
7.6 Interne digitale communicatie
Door de coronapandemie moest een deel van de BKD-medewerkers de
werkzaamheden vrijwel geheel 2021 vanuit huis blijven uitvoeren. Ook dit jaar zijn
via Microsoft Teams virtuele live bijeenkomsten gehouden om de collega’s mee te
nemen in de diverse ontwikkelingen bij BKD. Daarnaast zijn lunchsessies
georganiseerd via Microsoft Teams, waarin verschillende collega’s over hun
werkzaamheden of projecten hebben verteld aan alle collega’s. Zo is getracht om
kennis te delen en verbinding te houden met elkaar. Ook zijn er andere leuke
activiteiten georganiseerd met dit doel gedurende het jaar. Zowel Intranet als e-mail
hebben wederom een grote rol gespeeld in de informatievoorziening en verbinding.
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08 BESTUUR
8.1 Impact krimp arealen
Het Bestuur heeft in 2021 zes keer
vergaderd, de Sectorraad vijf keer. In
2021 zijn er geen wijzigingen in het
Bestuur of in de Sectorraad geweest.
De heer Kees van Ast is voor een
periode van vier jaar herbenoemd als
voorzitter van BKD.
8.2 Financiële situatie
De reguliere zaken, zoals de jaarrekening en de begroting zijn gepasseerd. Bestuurlijk heeft de ﬁnanciële
situatie van BKD in 2021 extra aandacht gehad. Na enkele jaren van
teruglopende inkomsten door een
aanzienlijke krimp in het lelieareaal, is
de vraag aan de orde geweest hoe BKD
anticipeert op ﬂuctuerende marktomstandigheden.

Daarnaast heeft een diepgaande
analyse van de kosten en opbrengsten
van de hoofdactiviteiten van BKD
plaatsgevonden. Deze hoofdactiviteiten
moeten per onderdeel kostendekkend
zijn. De analyse heeft geleid tot een
gedifferentieerde tarieﬁndexatie voor
2022.
8.3 Corona
Uiteraard zijn de werkzaamheden van
BKD in coronatijd elke vergadering aan
de orde gekomen. Daarbij hebben
Brexit en de onverwachte forse
uitbreiding van het areaal lelie voor
extra werk en werkdruk gezorgd,
bovenop de coronamaatregelen. Vragen zijn gesteld over de voortgang en
de kwaliteitsborging van de werkzaamheden.

ER HEEFT EEN DIEPGAANDE ANALYSE VAN DE KOSTEN
EN OPBRENGSTEN VAN DE HOOFDACTIVITEITEN
PLAATSGEVONDEN, WAT HEEFT GELEID TOT EEN
GEDIFFERENTIEERDE TARIEFINDEXATIE VOOR 2022.
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8.4 Digitale keten
Inhoudelijk is de voortgang van de digitale keten, met het digitale leveringsbericht,
elke vergadering aan de orde gekomen. Vanuit de Sectorraad is gevraagd een plan
van aanpak te maken voor realisatie hiervan uiterlijk per 2025. Verder zijn wijzigingen
in de uitvoeringsrichtlijnen en het verstrekken van speciﬁeke data voor
veredelingsdoeleinden aan de orde gekomen. Ook toezicht en handhaving door BKD,
de werkwijze bij het tot stand komen van nieuwe normen en cybercrime zijn
behandeld.
8.5 Bestuurssamenstelling per ultimo 2021
8.5.1 Bestuur
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf, met uitzondering van de
onafhankelijk voorzitter. Deze wordt benoemd door het ministerie van LNV.

BESTUUR
Voorgedragen door

Functie

ir. K.J. van Ast

Onafhankelijk voorzitter

Voorzitter

J.H.M. Bond

KAVB

Secretaris/penningmeester

W.H. van Eck

Ongebonden bestuurder

Bestuurslid

F.W. Hulsebosch

KAVB

Bestuurslid

G.J.P.M. Menting

KAVB

Bestuurslid

ir. E.K. Pinxterhuis

Directeur BKD

Adviseur bestuur

mr. H. Westerhof

Anthos

Vicevoorzitter

HET BESTUUR: G.J.P.M. Menting, W.H. van Eck, A. Drop (bestuurlijke ondersteuning), K.J. van Ast, E.K.
Pinxterhuis, F.W. Hulsebosch, H. Westerhof. Afwezig J.H.M. Bond.
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8.5.2 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

DE SECTORRAAD (een afvaardiging): J. van Ruijven, R. de Vries, T. van den Berg, K.J. van Ast, L. Poel, A. Drop
(bestuurlijke ondersteuning) & E.K. Pinxterhuis. Afwezig: M. Dignum, H. Glorie, H.J. Kloosterboer, M. Oijevaar, A.
Versloot & R. Vletter.
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EFFICIËNT
DIGITAAL

BKD werkt blijvend aan verbeteringen en eﬃciënter werken, met behoud van kwaliteit. In
een wereld die snel overgaat op digitale werkwijzen en middelen, is hiervoor digitalisering
nodig. Daarnaast wordt gevraagd om wendbaarheid en nauwkeurigheid. Digitaal werken
biedt hiervoor de nodige ﬂexibiliteit en accuraatheid.
Daarnaast kan digitalisering eﬃciencywinst opleveren, met behoud van de kwaliteit van
werken. Vooral de verwerking- en beschikbaarheid van data, die digitalisering met zich
meebrengt, veranderen de mogelijkheden van keuringen en toezicht door BKD.
Digitalisering is en blijft daarom een belangrijk speerpunt voor BKD. Het was één van de
speerpunten van de strategische agenda 2018-2022 en blijft dat ook in de strategische
agenda die in ontwikkeling is voor 2022-2026.

Audit
De mogelijkheden van het gebruik van data, dat middels digitale wegen beschikbaar is
voor toezicht door BKD, worden door BKD onderzocht. Denk aan de mogelijkheden om
controles op afstand te doen of om controles in audit-vorm te doen in plaats van een
fysieke controle per partij. Dit laatste wordt sinds 2020 verkend in de pilot horizontaal
toezicht. De essentie van deze nieuwe manier van keuren bij exportbedrijven, is dat de
bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de (fytosanitaire) kwaliteit van de partijen en het
invoeren van de juiste status in Ketenregister.

Foto: Rene Faas
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BKD doet bij deze bedrijven steekproefcontroles
op werkwijze en bevindingen. Daarnaast wordt op
afstand gemonitord wat de bedrijven in
Ketenregister invoeren. Een werkwijze die
mogelijk is, doordat de deelnemende bedrijven
werken met Ketenregister full en alles digitaal
verwerken en verhandelen. Digitalisering maakt
hier dus een nieuwe stap in de keuringsmethodiek
mogelijk. BKD ziet onder andere toe middels
steekproeven die op basis van data worden
bepaald. Daarnaast kunnen keurmeesters op
deze manier hun bezoek ﬂexibeler plannen en zijn
niet meer gebonden aan de agenda van de
exporteur. Ook bezoekt de keurmeester een
bedrijf zo minder vaak fysiek, wat voor de
bedrijven een kostenbesparing oplevert. Dit levert
eﬃciencywinst op met behoud van garanties.

Digitalisering documenten
Als bedrijven digitaal werken, wordt data makkelijker inzichtelijk
voor BKD. Dit geldt voor handelsbedrijven, maar ook voor
teeltbedrijven. Digitale leveranciersdocumenten en een digitale
opmaak van een plantenpaspoort kunnen bijvoorbeeld makkelijk vanaf afstand gecontroleerd worden. Dat is met een
geschreven of papieren versie op afstand niet mogelijk. Maar
juist deze documenten worden nog veelal op een niet-digitale
wijze opgemaakt.
Een leveranciersdocument (ook wel aanvoer- of leveringsbericht
genoemd) is verplicht wanneer teeltmateriaal van bloembollen
wordt verhandeld. Hiermee worden de origine en de traceerbaarheid gewaarborgd. Een correct leveranciersdocument is
dan ook van groot belang en verplicht voor verdere
verhandeling. Daarom worden deze documenten tijdens de
administratieve bedrijfscontrole bij een bedrijf steekproefsgewijs door BKD gecontroleerd.
Een digitale werkwijze door de teler zal het aantal fouten in de
aangeleverde documenten sterk doen dalen. Minder fouten,
betekent minder bevindingen door BKD en daarmee ook een
kans om het toezicht hierop en de begeleiding hierin te
verlichten. Daarnaast kan BKD, wanneer de verhandeling digitaal
gebeurt, in de toekomst mogelijk de administratieve bedrijfscontrole op afstand doen.
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Om het digitaliseren van het leveranciersdocument te
stimuleren en beschikbaar te maken voor alle telers, is
BKD in 2021 samen met partners uit de sector actief
aan het werk. Eén onderdeel daarin betreft een
centraal portaal voor het digitaal verhandelen van
bloembollen. In dit portaal kan een digitaal leveranciersdocument opgemaakt worden, wat vervolgens
via EDI Connect verstuurd wordt naar de afnemer, Inen Verkoop Bureaus en BKD. Met één bericht zijn alle
betrokken partijen geïnformeerd. Bovendien worden de
berichten verrijkt met informatie die nodig is voor het
inboeken in Ketenregister. Dit levert een eﬃciënte en
foutloze verhandeling van partijen bloembollen op.
Het portaal vervangt niet het registratieportaal van
BKD of softwarepakketten van derden. Het initiatief
wordt breed gesteund door alle organisaties binnen de
sector. De doelstelling is om medio 2022 een eerste
versie van het portaal te lanceren.

Stimuleren van bedrijven voor
deelname.
Nog niet alle bedrijven in de
bloembollensector zijn zo ver, dat zij
volledig of grotendeels digitaal
kunnen werken. Daarom wordt het
genoemde portaal een laagdrempelige applicatie die voor alle telers een
uitkomst kan bieden. Ook voor de
telers die geen eigen managementsysteem gebruiken. Via de telefoon of
computer kunnen zij hiermee een
digitaal leveranciersdocument opstellen. Maar laagdrempelige technologie
zal niet iedereen over de streep
trekken. Daarom investeren BKD en
haar sector-partners op korte termijn
ook in communicatie, uitleg en
begeleiding naar de bedrijven. Op
langere termijn wil BKD voordelen
gaan bieden aan bedrijven die wel
digitaal werken. Zoals het verminderen van het aantal toezichtmomenten.
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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. BKD is tevens een
zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit
houdt in dat BKD besluiten kan nemen
die rechtsgevolgen hebben voor geregistreerde bedrijven. Verder betekent het
dat er veel wettelijke bepalingen op
BKD van toepassing zijn. Voorbeelden
van toepasselijke wetten zijn de
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB),
Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Openbaarheid van
Bestuur, Wet Normering Topinkomens
en de Kaderwet zbo’s. Het ministerie
van LNV en de NVWA houden toezicht
op de wijze waarop BKD haar taken
uitvoert.

Omdat BKD een zbo is en besluiten
neemt die onder de AWB vallen,
kunnen belanghebbenden ook oﬃcieel
bezwaar maken tegen de genomen
besluiten. In 2021 zijn geen formele
bezwaarschriften ingediend.

9.2 Wet- en regelgeving
De wettelijke taken die BKD uitvoert zijn
onder te verdelen in kwaliteitstaken en
fytosanitaire taken. De kwaliteitstaken
zijn gebaseerd op de Landbouwkwaliteitswet (LKW). De fytosanitaire
taken zijn gebaseerd op de Plantgezondheidswet (PGW). Die PGW is op
zijn beurt weer gebaseerd op de
Europese Plantgezondheidsverordening (PHR) en de Europese Oﬃciële
Controles Verordening (OCR).

Tegen gedragingen van BKD, dat wil
zeggen tegen gedragingen van medewerkers van BKD, kunnen geregistreerde bedrijven een klacht indienen.
In 2021 is één formele klacht ingediend. Het ging hierbij om de wijze
waarop een afkeuring bekend wordt
gemaakt. De behandeling van deze
klacht heeft geleid tot een aanpassing
van de voor het afkeuringsbericht te
hanteren tekst.
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’.
Sinds de afspraken die in 2007 in het
kader van Plantkeur gemaakt zijn, voert
BKD ‘gecombineerde keuringen’ uit. Uit
eﬃciencyoverwegingen controleert
BKD de naleving door geregistreerde
bedrijven van de voorschriften die in
het kader van kwaliteits- én fytosanitaire regelgeving gesteld zijn, zo
veel mogelijk in één keuring.
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De bevoegdheden voor het keuren, toezichthouden en handhaven op kwaliteits- en
fytosanitair terrein zijn wel in verschillende wetten geregeld. Dat houdt in dat er
verschillen zijn in bijvoorbeeld de wijze van handhaven van kwaliteits- en van
fytosanitaire voorschriften. Alleen bij kwaliteitsovertredingen is een behandeling
door het tuchtgerecht mogelijk. Bij bepaalde fytosanitaire overtredingen zal BKD
mogelijk de NVWA moeten inschakelen.
Overigens kan BKD op beide terreinen bestuursdwang toepassen om ongewenste
gedragingen om zetten in gewenste gedragingen. Bijvoorbeeld door een last onder
dwangsom uit te vaardigen wanneer een geregistreerd bedrijf een besluit of
instructie niet naleeft.
9.5 Tuchtgerecht en voorzittersbeschikking
In 2021 zijn 32 zaken aan het Tuchtgerecht voorgelegd. Daarvan zijn er 15 tijdens
een zitting afgehandeld en 17 middels een voorzittersbeschikking. De overtredingen
betroffen onder andere het verhandelen met ondeugdelijk opgemaakte
leveringsnota en het opplanten van daartoe niet goedgekeurd materiaal.
Het verschil tussen een behandeling ter zitting of middels een voorzittersbeschikking is de maximale boete. Die is bij een voorzittersbeschikking beperkt tot
€ 225 en ter zitting maximaal € 21.750. Verder zijn ter zitting maatregelen mogelijk
als bijvoorbeeld berisping, openbaarmaking van de uitspraak en verzwaard toezicht,
evenals het geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen van sancties.
BKD heeft dit jaar 26 schriftelijke waarschuwingen verzonden. Dit betroffen onder
andere het ondeugdelijk opmaken leveringsnota’s, getalsoverschrijding, levering
zonder waardplantverklaring, onder foutieve klasse of zonder certiﬁcaat, dan wel
met verkeerd certiﬁcaat.
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10 FINANCIËN
10.1 Tarieven
In de afgelopen drie jaren zag BKD zich geconfronteerd met tegenvallend
werkaanbod, waarmee bij het opstellen van de begroting 2021 rekening is
gehouden. Voor het jaar 2021 is gerekend met krimp in areaal Tulp en Lelie van 2%
respectievelijk 10%. Daarnaast is rekening gehouden met een CAO – stijging van
2,5% ingaande 1 maart 2021. De tarieven zijn in 2021 om deze redenen met 2,5%
geïndexeerd.
10.2 Staat van baten en lasten 2021: vergelijking met 2020
De realisatie over boekjaar 2021 toont een saldo van € 185.000. In 2020 bedroeg het
saldo boekjaar € 536.000. In het saldo van 2020 waren twee bijzondere inkomsten
opgenomen. BKD ontving van het ministerie van LNV subsidie van € 330.000 voor
gemaakte, niet retribueerbare kosten ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB). Ook ontving BKD € 97.000 van het UWV wegens in het verleden betaalde
transitievergoedingen na twee jaar arbeidsongeschiktheid.
10.2.1 Baten

10.2.2 Lasten

In 2021 bedragen de inkomsten
€ 9.950.000. Dit is € 52.000 (0,5%)
minder ten opzichte van 2020. De
inkomsten uit de reguliere keuringstaken stijgen met € 217.000 (2,7%).
Laboratoriumtoetsen stijgen € 14.000,
de inkomsten uit registratie € 69.000,
de buitendienstactiviteiten € 13.000 en
de baten uit exportkeuringen stijgen
met € 131.000.
De overige baten dalen met € 269.000.
Deze daling is te wijten aan de
ontvangen subsidies in 2020. Na
eliminatie van deze posten is er sprake
van stijging van de overige baten van
€ 61.000, waarvan verzoektoetsen
groeien met € 77.000 (8,4%).

De lasten uit gewone bedrijfsvoering
stijgen met € 299.000 ten opzichte van
2020.
De personele lasten (vast en ingehuurd) zijn € 183.000 gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Dit verschil
wordt voor een deel verklaard wegens
de in 2020 ontvangen tegemoetkoming
van betaalde transitievergoedingen ten
bedrage van € 97.000.
Algemene kosten, zoals huisvesting,
administratie, overige personeelskosten (opleiding) en kosten voor
accountants, adviezen en audits stijgen
in 2021 met € 57.000.
ICT kosten (exclusief personeel) zijn
met € 5.000 gedaald. De afschrijvingslasten stijgen met € 15.000. In 2021 is
sprake van negatieve rente van
€ 5.600.

Over boekjaar 2021 is € 11.000 WOB –
subsidie verantwoord, wat is ontvangen van het ministerie van LNV. De
WOB – gerelateerde kosten zijn voor de
langere termijn als subsidiabel te
beschouwen.
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10.3 Staat van baten en lasten 2021:
vergelijking met de begroting
De realisatie van 2021 toont een
positief saldo van € 185.000, er was
een sluitende begroting opgesteld.
10.3.1 Baten
Inkomsten uit reguliere keuringstaken
zijn € 237.000 (2,9%) hoger dan
begroot. Hogere inkomsten worden
gerealiseerd met laboratoriumtoetsen
€ 49.000, registratie € 147.000,
buitendienstactiviteiten € 62.000 en
exportkeuringen € 90.000. Door het
uitblijven van inspectiebezoeken buitenlandse inspecteurs in 2021 is deze
bate € 69.000 onder begroting uitgekomen.
Voor 2021 was rekening gehouden met
een lagere bedrijfsdrukte op het
Laboratorium en een kleiner geregistreerd areaal ten opzichte van 2020.
Het verschil tussen begroting en
realisatie is met name veroorzaakt,
door de gerealiseerde groei van 11% in
areaal Lelie ten opzichte van een
begrote krimp van 10% areaal.
De overige baten komen € 153.000
boven begroting. De inkomsten uit
verzoektoetsen zijn € 82.000 (9,0%)
hoger dan begroot. Hogere inkomsten
zijn gerealiseerd met detachering
€ 23.000 en Ketenprojecten (zoals de
pilot horizontaal toezicht, monitoring
lelie export China en PSI) € 52.000.
10.3.2 Lasten
Lasten uit gewone bedrijfsvoering
stijgen € 200.000 ten opzichte van wat
begroot is. De vaste personele lasten
zijn € 15.000 onder begroting. De
uitgaven wegens tijdelijk personeel zijn
€ 239.000 hoger dan begroot.

Bij het Laboratorium is voor € 96.000
minder ingehuurd. Bij ICT is € 288.000
en bij de Buitendienst: € 34.000 meer
ingehuurd dan begroot. In het Laboratorium zijn meer vaste krachten dan
begroot, bij ICT is het gehele jaar
sprake van onvervulde vacatures en bij
de Buitendienst moesten tijdelijke
krachten langer in dienst blijven door
de loop van de voorjaarskeuringen.
De algemene kosten, zoals huisvesting,
administratie, overige personeelskosten (opleiding) en kosten voor
accountants, adviezen en audits
komen in 2021 € 34.000 boven begroting. Directe kosten voor keuringen,
onderzoek & ontwikkeling en vervoer
stijgen met € 11.000, lasten voor ICT
en afschrijvingen blijven
€ 69.000 onder de begroting.
10.4 Balans per 31 december 2021
De liquide middelen namen in 2021 toe
met € 302.000. De waarde van de
voorraad steeg in 2021 met € 13.000,
het debiteurensaldo stijgt met € 47.000
en de schuld aan leveranciers stijgt
met € 267.000.
De liquiditeit uitgedrukt in de ratio van
vlottende activa (zonder voorraad) in
verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2021 gedaald van 1,82
naar 1,74. De egalisatiereserve bedraagt op balansdatum 2021
€ 4.525.000 tegenover € 4.275.000 een
jaar eerder. De wettelijke reserve in
verband met de bouw van het nieuwe
teeltregistratiesysteem MijnBKD is ultimo 2021 opgenomen in de egalisatiereserve. De vergelijkende cijfers
2020 zijn aangepast.
10.5 Investeringen
In 2021 heeft BKD geïnvesteerd in
onder andere laboratorium apparatuur
en in het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD.
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Vanaf 2018 wordt een nieuw teeltregistratiesysteem gebouwd, genaamd MijnBKD,
waarvan in de jaren vanaf 2018 diverse modules in gebruik zijn genomen. In 2021 is
hierin totaal voor € 301.000 geïnvesteerd, met name in de KeurenApp. Deze
applicatie zal voorjaar 2022 in productie gaan. Er zijn in 2021 geen modules
opgeleverd of in gebruik genomen.
In 2021 is voor € 144.000 uit eigen middelen geïnvesteerd in materiële en
immateriële vaste activa. In totaal is voor € 455.000 uit eigen middelen
geïnvesteerd. De totale investeringsbegroting voor 2021 bedroeg € 537.000.
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

2021

2020

970.136
6.883.617
2.191.591

746.498
7.207.056
2.079.320
10.032.874

10.045.344
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

395.603
903.943

382.734
717.879
1.299.546

1.100.614

Geldmiddelen

1.288.381

986.737

Totaal activa

12.633.271

12.120.224

Passiva (in euro’s)

2021

2020

Vrije reserves

4.524.744

4.274.620

Bestemmingsfonds Tuchtgerecht
Wettelijke reserves

19.900
2.392.636

800
2.477.243

Voorzieningen
Langlopend vreemd vermogen
Kortlopende schulden

667.755
3.766.667
1.261.569

596.002
3.836.667
934.893

12.633.271

12.120.224

Totaal passiva
10.7 Begroting 2022

Voor 2022 heeft BKD een sluitende begroting opgesteld. Gemiddeld stijgen de
tarieven met 1,2%. Teneinde te voldoen aan het beginsel dat alle activiteiten op
zichzelf kostendekkend zijn, zijn de tarieven voor de hoofdactiviteiten gedifferentieerd geïndexeerd.
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11 Meerjarenvisie
In 2017 is de strategische visie BKD 2017-2022 opgesteld. Deze visie, met concreet
benoemde doelstellingen, is inmiddels grotendeels gerealiseerd. De bestuurlijke
vernieuwing, de nieuwbouw van het laboratorium, extra aandacht voor kennis en
communicatie en een pilot met horizontaal toezicht zijn gerealiseerd. Ook op het
terrein van digitalisering is door BKD forse vooruitgang geboekt, onder andere met
de vernieuwing van het teeltregistratiesysteem.
Met de vergaande realisatie van het strategisch plan wordt gewerkt aan een nieuwe
strategische agenda voor de jaren 2022-2026. Digitalisering blijft hoog op de
agenda staan. In de keten is nog veel winst te realiseren, bijvoorbeeld met het
digitaal verhandelen. Ook intern is verdergaande eﬃciencywinst door digitalisering
te realiseren. Redenen voor BKD om hier ook in de komende jaren op in te blijven
zetten. In samenhang met deze digitalisering, zal de routine worden versterkt.
Nagegaan wordt of processen vereenvoudigd kunnen worden en kennis goed
geborgd is in de organisatie. Daarnaast wordt de competentieontwikkeling van het
BKD-personeel belangrijk binnen de nieuwe strategische agenda. Eigen
verantwoordelijkheid en het versterken van de samenwerking, maar ook ontwikkelen
van inhoudelijke competenties zoals auditvaardigheden van keurmeesters vallen
daar onder.
Verder zal BKD nagaan hoe het zal anticiperen op veranderingen in het
keurlandschap. De mogelijkheden van het keuren met data en een meer risico
gebaseerde invulling zullen worden onderzocht. BKD beschikt over heel veel data uit
veldkeuringen en laboratoriumtoetsen. Dit biedt wellicht mogelijkheden om
speciﬁeker te keuren en/of te toetsen. Uiteraard dienen de fytosanitaire en
kwaliteitsgaranties op hetzelfde peil te blijven. Met de pilot horizontaal toezicht is
hierin een eerste stap gemaakt. Ten slotte worden de toets mogelijkheden op het
laboratorium uitgebreid. BKD wil hiermee extra diensten aan kunnen bieden voor
behoud van de kwaliteit in verschillende gewassen. Naast de traditionele virussen
worden de mogelijkheden voor aaltjes, bacteriën en schimmels onderzocht.
Hierover zijn de eerste ideeën in het artikel ‘Het laboratorium van de toekomst’
weergegeven.
Begin 2022 worden de thema’s van de nieuwe strategische agenda concreet in de
Sectorraad en het Bestuur vastgesteld. Daarmee wil BKD met een frisse blik vooruit,
met als doel om ‘Uw schakel in kwaliteit’ blijvend en toekomstbestendig in te vullen.
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FOTO MANAGEMENT TEAM

HET MANAGEMENTTEAM:
Arno van Beek, Martine Steenbeek,
Astrid Hagedoorn, Robin Franssen,
Huub Fris, Bert Pinxterhuis en
Frans Claassen.
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