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TRACKING & TRACING

‘Kun je het laten zien?’
Vanaf 1 juli hanteert de Bloembollenkeuringsdienst een vernieuwde methode van toezicht. Aan de basis hiervan ligt
de Europese regelgeving die
door BKD in samenwerking
met de sector is vertaald naar
tracking & tracing. Waarom
voert BKD deze manier van
werken in en wat betekent het
voor kwekers? BloembollenVisie ging hierover in gesprek
met Peter Knippels van BKD.
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l in 2007 kwam een discussie van de
grond over de ‘minimale eisen’ waaraan bloembollenkwekerijen volgens
Europese richtlijnen moeten voldoen. “Op dat
moment startte bij ons de Verkenning Inrichting Nieuwe Keuringen, kortweg VINK”, vertelt
Peter Knippels. “Tracking & tracing was daar
aanvankelijk een onderdeel van. Later hebben
we die twee aspecten losgekoppeld, om tracking & tracing meer handen en voeten te kunnen geven en daarmee meer inzicht te krijgen in
de producten en de inrichting van de keten.” In
december 2009 werd het onderwerp opgepakt
door het koepeloverleg van de KAVB, bestaande uit de voorzitters van de KAVB-productgroepen, het KAVB-bestuur en een afvaardiging van
het BKD-bestuur. “In dit koepeloverleg hebben
wij verder uitgewerkt aan welke minimale eisen
bloembollenkwekerijen moeten voldoen. Daarbij gaat het onder andere om zaken als de identificatie van partijen, het gescheiden houden van
partijen, labelling en de voorraadadministratie.
Overigens hebben we ook vragen rondom AM
erin meegenomen, dan kunnen we meteen alles
in één keer meenemen.”
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Peter Knippels: ‘De sector heeft zelf bepaald wat de minimale eisen zijn’

‘Ondernemers hoeven ook
niet te investeren in dure
software of computers om
aan de eisen te kunnen
voldoen’

taak als keuringsdienst uitvoeren. Om te kunnen
bepalen of het resultaat voldoende of onvoldoende is, is aan elke vraag een weging gekoppeld met een aantal punten. Aan het einde van
de lijst wordt op basis van de puntentelling duidelijk of herbeoordeling nodig is. BKD heeft ook
nagedacht over eventuele sancties voor kwekers die niet aan de minimale eisen voldoen.
“Vooralsnog hebben we bepaald dat de desbetreffende kweker snel daarna een herhalingsbezoek krijgt. Dan moet hij zijn zaakjes voor elkaar
hebben. Als dat niet het geval is, kunnen we verzwaard toezicht instellen.”

MINIMALE NORM
Eén en ander werd vastgelegd in een beleidsnota die het BKD-bestuur in april 2010 heeft goedgekeurd. Op basis van de beleidsnota is een vragenlijst ontwikkeld die de keurmeester met de
bollenkweker zal doorlopen. “Zie het maar als
een soort audit. De vragenlijst is een vertaling
van de Europese richtlijnen en maakt de richtlijnen meetbaar. Op deze manier kunnen wij onze

KADERS
De vragenlijst is niet zo heel veel anders dan
de lijst die tot nu toe werd gebruikt, benadrukt
Knippels. “Ondernemers hoeven ook niet te
investeren in dure software of computers om
aan de eisen te kunnen voldoen. Dit vraagt
geen ingrijpende veranderingen. De meesten
werken waarschijnlijk nu al volgens de eisen.

de kaders aan. Daarbinnen hebben zij alle vrijheid om hun zaken naar eigen inzicht te regelen.
De ondernemer heeft alle ruimte om te ondernemen. Het belangrijkste is dat hij kan laten zien
hoe hij het geregeld heeft. De centrale vraag in
het onderzoek is dan ook: kun je het laten zien?”
Vanaf 1 juli hanteert BKD de nieuwe vragenlijst. Het komende half jaar dient als proefperiode. “Daarna gaan we evalueren: werkt het, wat
moeten we eventueel aanpassen? Vervolgens
kunnen we een definitieve vragenlijst invoeren.” Vanaf half juli komt de vragenlijst ook op
de website van BKD: www.bkd.eu.

AMBITIENIVEAU
Dat de sector zo nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het beleidsplan, noemt Knippels
‘een sterk punt’. “Wij hebben via het koepeloverleg dertig ondernemers gevraagd om mee te
denken en zelf met voorstellen te komen. Dus
moesten zij goed nadenken over de vraag: wat
willen we nu eigenlijk als sector, wat is ons ambitieniveau? Neem als voorbeeld een pallet met
een soort bollen. Kun je daarbij volstaan met één
label, of heb je er dan minimaal drie nodig? Wat
vinden we voldoende, en wat is onvoldoende?

Zo heeft de sector per aspect zelf mee bepaald
wat de minimale eisen zijn waaraan bedrijven
in elk geval moeten voldoen.”

BETROUWBAAR
Een voldoende scoren is niet alleen belangrijk
voor een positief keuringsrapport van BKD,
maar ook voor de desbetreffende bedrijven,
vindt Knippels. “Je wilt immers een betrouwbare partner zijn voor de handel en het aantoonbaar goed doen. Tracking & tracing maakt
inzichtelijk hoe robuust je systeem is, dat je
je zaken goed hebt geregeld en hoe betrouwbaar je dus bent. Dat wordt ook in de toekomst
alleen maar belangrijker, afnemers zullen
steeds hogere eisen stellen. Dus heb je er als
ondernemer ook baat bij dat je kunt laten zien
dat op jouw bedrijf de zaken in orde zijn.” Als
we verder naar de toekomst kijken, zou deze
aanpak misschien kunnen leiden tot een kwaliteitskeurmerk, wellicht gelieerd aan diverse
gradaties die zijn gekoppeld aan de prestatie.
“Dat zou inderdaad stap twee of zelfs stap drie
kunnen zijn. Op dit moment denken we daar
echter nog niet over na. Laten we eerst maar
eens gaan beginnen en kijken hoe het loopt.”

Resumé

Alleen hebben we nu de eisen, wat is bevestigd in het koepeloverleg, eens helder vastgelegd.” BKD bepaalt niet voor ondernemers hóé
zij hun zaken moeten regelen. “Wij geven alleen

Wat is de herkomst van een product? Waar staat een partij opgeslagen? Hoe kunnen partijen onderling van elkaar worden onderscheiden? Is een en ander goed vastgelegd in de
bedrijfsadministratie? Op deze en andere vragen moet tracking & tracing een antwoord
kunnen geven. Vanaf 1 juli gebruikt de Bloembollenkeuringsdienst een aangepaste vragenlijst tijdens de keuringsbezoeken. De antwoorden moeten duidelijk maken of bloembollenkwekerijen aan de minimale eisen van de Europese regelgeving voldoen. BloembollenVisie
sprak met Peter Knippels van de Bloembollenkeuringsdienst over de totstandkoming, de
werkwijze en de doelstellingen van tracking & tracing.
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