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BKD voert toezicht op bedr
In minder dan een uur is het klaar. De keurmeester van de BKD
voert sinds oktober het zogeheten toezicht op bedrijven uit. Een
taak die niet over de bol zelf gaat, maar over de route die deze
binnen of buiten het bedrijf aflegt. En passant komt ook AM aan
de orde. BKD-directeur Vincent Cornelissen: “We kijken tijdens
dit proces meer naar het bedrijf dan naar de kwaliteit van de bollen.”
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“E

ven een formulier halen”, zegt Dirk
Leenen als we arriveren. Leenen is
in gesprek met BKD-keurmeester
Marco Duivenvoorden. Het gesprek heeft als
onderwerp toezicht, en betekent in de praktijk
het met een vragenlijst beoordelen van registratie en bedrijfsvoering op een aantal aspecten. Bij een vraag over een partij laat Leenen
aan de hand van het gehaalde formulier zien
hoe op het bedrijf W.F. Leenen daar mee wordt
omgegaan. Duivenvoorden noteert een positief
antwoord, en werkt de lijst verder af. Binnen
drie kwartier is alles doorgenomen. Dirk Leenen kan er verder niet zo mee zitten. “Ik wist
vooraf dat de keurmeester zou komen. Wij hebben verder geen geheimen, dus maken we daar
even tijd voor. Bovendien geeft het mij ook nog
weer inzicht in ons eigen bedrijf.”

AGRARISCHE PRODUCTEN
Voor hoofd buitendienst Dion van der Sterren
en directeur Vincent Cornelissen is het niet
meer echt nieuw, maar voor de meeste telers,
zoals Dirk Leenen, wel. Sinds eind oktober
voert de BKD bij de telers van voorjaarsbloeiers
dit zogenoemde toezicht uit. De basis hiervoor
ligt al weer enkele jaren geleden, stelt Cornelissen. “Het uitvoeren van toezicht door keuringsdiensten komt voort uit regelgeving door
de Europese Unie en geldt voor elk agrarisch
productiebedrijf. De Europese Unie vindt het
belangrijk dat van alle agrarische producten
die in de EU worden geproduceerd en verhandeld is aan te tonen wat ermee gebeurt vanaf
het moment van planten tot en met de verhandeling. Dat heeft vooral te maken met fytosanitaire zekerheden en de zekerheid dat partijen
vrij zijn van schadelijke organismen. Onderdeel van deze zekerheid is het houden van toezicht op bedrijven. Concreet betekent dit dat
bedrijven over een systeem van tracking en tra-

cing moeten beschikken.” In 2008 werden over
dit onderwerp al de eerste gesprekken gevoerd
met Anthos en de KAVB, resulterend in plannen om te komen tot een systeem voor tracking en tracing. Dion van der Sterren: “We zijn
wat haperend van start gegaan en hebben toen
al ervaring opgedaan. Op een beperkt aantal
bedrijven zijn toen de eerste toezichtbezoeken
uitgevoerd.”

BELEIDSNOTA
Het uiteindelijke resultaat van de afgelopen
jaren is de Beleidsnota Eisen aan inrichting
administratieve organisatie in de keten van
bloembollen. Deze is in samenspraak tussen
de BKD en de KAVB in april 2010 opgesteld.

‘Nu gaat het niet om een
beoordeling van de kwaliteit
van een partij te velde, maar
om de wijze waarop de teler
zijn bedrijf runt’
De nota beschrijft wat de aard van het toezicht moet zijn, waar ondernemers aan moeten voldoen, en wat de wettelijke eisen zijn.
Een relatief nieuw element dat nog kon worden
opgenomen betreft inzicht in de eisen rond
aardappelmoeheid. Vanaf teeltseizoen 2011
moeten telers kunnen aantonen of bloembollen zijn geteeld op grond die vrij is van aardappelmoeheid of juist niet. Dit neemt de BKD
zoveel als mogelijk mee bij andere bezoeken,
bijvoorbeeld tijdens het toezichtgesprek.
Naast de beleidsnota is een vragenlijst opgesteld, met zo’n 40 vragen. Beleidsnota en vragenlijst zijn te vinden op de website van de
BKD, www.bkd.eu , onder de knop Toezicht. De
vragenlijst vooraf invullen is niet nodig, alvast
een keer bekijken kan nooit kwaad, stellen Cornelissen en Van der Sterren.

ANDERS KIJKEN

Dirk Leenen laat Marco Duivenvoorden een document zien tijdens het gesprek over toezicht
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Directeur Cornelissen realiseert zich dat de
teler met een ander bezoek door de keurmeester te maken krijgt. “Dat zal zeker een omslag
van de teler vergen. Nu gaat het niet om een
beoordeling van de kwaliteit van een partij te
velde, maar om de wijze waarop de teler zijn
bedrijf runt. Daarbij wil ik in ieder geval het
beeld wegnemen dat er stapels ordners uit de
kast moeten worden gehaald. Dat beeld is niet
juist. Zeker bij bedrijven die al gewend zijn om
de zaken goed vast te leggen hoeft het bezoek

ijven uit met goed gesprek
niet lang te duren.” De keurmeester heeft de
bevoegdheid om deze taak uit te voeren. Cornelissen: “Deze opdracht komt voort uit EUregelgeving en wordt verstrekt door het ministerie van EL&I. Binnen die bevoegdheid mag
de keurmeester zo nodig ook documenten
opvragen. Waar we nadrukkelijk wel naar hebben gestreefd bij het opstellen van de beleidsnota is dat er niet alleen zoiets is als een wettelijk kader, maar ook nog de praktijk waarop het
moet aansluiten.”

IN OVERLEG
De ondernemer krijgt niet onverwacht bezoek.
Van der Sterren: “We sturen voorafgaand
aan een bezoek de teler een brief met daarin
de aankondiging van het bezoek. Datum en
tijd zijn ons voorstel, maar als de teler op dat
moment niet in de gelegenheid is om tijd vrij
te maken, dan horen we dat graag. Dan maken
we een andere afspraak. Wj pleiten er voor om
zoveel als mogelijk deze planning te volgen.
Dat voorkomt overbodige kosten en komt een
efficiënte indeling van keurmeesters ten goede. Hiermee houden we de kostprijs zo laag
mogelijk.” Wat de kosten van dit bezoek betreft
is Cornelissen helder: “Voor dit bezoek krijgt
de teler geen aparte rekening. De kosten ervan
zijn verrekend in de tarieven.”

VALT MEE
Sinds oktober zijn al de nodige bezoeken
gebracht in het kader van toezicht. De eerste signalen die Van der Sterren heeft ontvangen van de keurmeesters zijn goed. “Natuurlijk is het wennen. Dat geldt niet alleen voor
de teler, maar ook voor de keurmeester. Veel

Dion van der Sterren: “Natuurlijk is het wennen. Dat geldt niet alleen voor de teler, maar ook
voor de keurmeester”
telers beseffen na het gesprek dat ze hun zaken
eigenlijk al goed voor elkaar hebben, en er zijn
met een paar kleine aanpassingen. Het onderwerp aardappelmoeheid wordt nu ook voor
veel telers duidelijker. Waar teel ik, stonden
mijn bollen die ik elders laat telen nu wel of
niet op AM-vrije grond, en hoe toon ik de AMstatus van mijn bollen aan? Dat soort vragen
kan de teler nog voor de zomer voorzien van
een antwoord. Vooral op de combibedrijven
vraagt dat nog wat extra zorg en aandacht. Bij
deze groep bedrijven wordt hiervoor een apart

bezoek ingepland. Juist daar moeten partijen
die wel en niet op AM-vrije grond zijn geteeld
goed van elkaar worden gescheiden, en dat
moet ook aantoonbaar zijn. BKD en KAVB zullen na de eerste ronde met elkaar om tafel gaan
om te bepalen welke knelpunten met zekere regelmaat terugkwamen. Cornelissen: “Op
basis daarvan kunnen we dan bepalen wat we
daar mee gaan doen.”

GEDELEGEERD
Niet iedereen zit te wachten op dit bezoek. Wat
als een ondernemer zijn medewerking weigert? Cornelissen is daar helder over. “In de
eerste plaats hebben we daar nog niet mee te
maken gehad. Ten tweede is het zo dat we het
afgeven van een plantenpaspoort nu hebben
gedelegeerd aan de teler. Hij mag dat nu doen
omdat de BKD de bollen keurt en toezicht
houdt op tracking en tracing. Als dat toezicht
niet kan, dan kan het zijn dat de mogelijkheid
tot het uitschrijven van een plantenpaspoort
vervalt. Ik vertrouw erop dat een ondernemer
het niet zover laat komen.”

Resumé
Sinds enkele maanden voert de BKD
toezichtbezoeken uit bij bloembollentelers. Een nieuw facet voor teler
en keurmeester. Erg ingewikkeld is het
meestal niet, leggen BKD-directeur
Vincent Cornelissen en Hoofd buitendienst Dion van der Sterren uit.
Vincent Cornelissen: “Toezicht geldt binnen de EU voor elk agrarisch productiebedrijf”
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