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Waardering leliekraam
In de komende weken voert de KAVB-Belastingcommissie enkele keren overleg met de
Belastingdienst over de waardering van de leliekraam. Al een aantal jaren is dit thema een
terugkerend onderwerp van gesprek, mede omdat er verschillen van inzicht zijn over een
aantal uitgangspunten voor deze waardering. In het afgelopen jaar heeft het LEI in opdracht
van de Belastingdienst een nieuw rapport over dit onderwerp opgesteld. Dit rapport zal zeker
een van de gespreksonderwerpen vormen. In een van de volgende uitgaven van KAVBEdition zal op het resultaat van dit overleg worden teruggekomen.

Toelatingswerk gewasbeschermingsmiddelen is maatwerk
Om de effecten van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu optimaal te kunnen
voorspellen maakt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb)
gebruik van modellen die de concentratie van de stof in het milieu kunnen schatten. Voor
dergelijke modellen zijn gegevens uit de praktijk nodig. Zo acht het Ctgb het bijvoorbeeld
voor dompeltoepassingen noodzakelijk om een schatting te kunnen maken van het volume
aan gewasbeschermingsmiddelen dat met de gedompelde bloembollen het land op gaat.
De KAVB is opnieuw gevraagd om deze cijfers te leveren. Het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving heeft veel kennis van deze praktijkgegevens en werkt samen met de KAVB om
deze gegevens juist te interpreteren en naar het Ctgb te communiceren.

KAVB proef- en monstertuin beplant
Eind oktober zijn de tulpen op de proef- en monstertuin in Lisse geplant.
Het planten van de vele scheidsgerechtmonsters, inzendingen ter registratie en de
omvangrijke tulpen referentiecollectie is voornamelijk handwerk. De referentiecollectie die
voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt omvat inmiddels bijna 3000 verschillende
cultivars. In het voorjaar van 2009 vinden de beoordelingen plaats.
Dringend Vereiste Toelatingen
Als gevolg van de ‘herprioritering’ van gewasbeschermingsmiddelen in 2007 en besluiten
binnen het Europese Toelatingsbeleid in 2008 is de verwachting dat het middelenpakket voor
bloemboltelers in 2009 smaller zijn. De KAVB zet zich er voor in om essentiële middelen
beschikbaar te houden. Lobbywerk alleen is niet voldoende. Daarom vraagt de KAVB naast
reguliere uitbreidingen ook Dringend Vereiste Toelatingen aan voor het seizoen 2008 en
2009. Voor 2009 zijn er aanvragen ingediend voor de onkruidproblematiek in gladiool, voor
de problematiek van Rhizoctonia in bloembolgewassen, voor de bestrijding van
bodeminsecten in de teelt van gladiool en voor de bestrijding van bollenmijt in lelieschubben.
Op korte termijn zal er ook weer een aanvraag worden ingediend om ook in 2009
stengelaaltjes te kunnen bestrijden.

Jaarwerkplan Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren
In juni 2008 heeft de KAVB het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. Dit
convenant loopt tot 2020 en heeft met name betrekking op de verduurzaming van het
energiegebruik. De Meerjarenafspraak energie+ Bloembollen (MJA-e+) maakt hiervan deel
uit. Een jaarwerkprogramma Agroconvenant voor 2009 is door de Stuurgroep MJA-e+
goedgekeurd. Een drietal projecten die de doelstelling voor 2020 dichterbij moet brengen, zal
ter financiering bij de overheid ingediend worden. Het zijn onder andere projecten op het
gebied van meerlagen broeierij en verbetering van de luchtverdeling in de kuubkist bij drogen
en bewaren.

Wijziging tariefsysteem gas
In het voorgenomen nieuwe tariefsysteem voor gas kunnen bedrijven boven een
aansluitwaarde van 40 m3/h en een afname van minder dan 170.000 m3 kiezen of ze
profielklant willen zijn of dat ze op de vrije markt willen inkopen. LTO Glaskracht heeft met
steun van de KAVB aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit aangegeven dat zij deze
keuze ook wenst boven deze grens. Het zijn van profielklant is gunstiger bij een
onregelmatige afnamepatroon, bij een regelmatig patroon is de vrije markt goedkoper. Vrijwel
alle telers en broeiers van bollen hebben een onregelmatig gasafnamepatroon.
Brochure KAVB-registraties
Bij de uitgave van BloembollenVisie van 19 november 2008 zal de brochure worden
meegezonden waarin alle door de KAVB geregistreerde bol-, knol- en wortelstokken tussen 1
november 2007 en oktober 2008 zijn opgenomen. Enkele jaren geleden is de KAVB
begonnen met de registraties te bundelen in één bijlage per jaar. De reacties op dit initiatief
waren zo positief dat is besloten om dit te blijven doen. Dat geeft de lezer een compleet en
compact overzicht per gewas als het gaat om de registraties.

BKD presenteert andere tariefstructuur aan KAVB
De afgelopen weken hebben KAVB en BKD intensief overleg met elkaar gevoerd over de
facturering van keuringsactiviteiten door de BKD en het aangekondigde toezicht bij de
kwekerij. In dit kader heeft de BKD op 22 oktober de stand van zaken en de plannen voor
komend jaar gepresenteerd aan de leden van het BKD bestuur, het hoofdbestuur van de
KAVB en de voorzitters van de KAVB productgroepen.
Facturering
In 2008 is de partij als rekeneenheid genomen bij de facturering van de keuringsactiviteiten
door de BKD. Inmiddels heeft het BKD bestuur besloten om met ingang van 2009 een ander
systeem te gaan hanteren. Bij de opzet hiervan is goed geluisterd naar de kritiek uit het vak en
zijn meer variabelen ingebouwd zoals een uurtarief en een oppervlaktebijdrage. Hiermee
wordt een meer evenredige lastenverdeling nagestreefd. Op dit moment is de BKD bezig met
het doorrekenen van de consequenties van deze systematiek voor de sector, de individuele
bedrijven en de BKD zelf. In het volgende nummer van BloembollenVisie wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de opbouw van het nieuwe tarief.
Administratieve controle
De BKD en de KAVB hebben met de PD en het ministerie van LNV gesproken over de
invulling van de eis van de overheid om een administratieve controle bij de kwekerij uit te
voeren zoals dit nu ook al wordt uitgevoerd bij de handelsbedrijven. Hierbij heeft de KAVB
aangegeven duidelijkheid te willen krijgen over het verplichte karakter van de controle. Ook
is voorgesteld om de invoering te “temporiseren” en te starten met een pilot in plaats van het
integraal doorvoeren van de controle in 2008. Tenslotte is de vraag gesteld in hoeverre
gecertificeerde bedrijven reeds voldoen aan de gestelde eisen. Inmiddels is duidelijk dat in
2008 gestart wordt met een vrijwillige deelname waarna de controle in 2009 zo veel mogelijk
ingebed wordt in reguliere bedrijfsbezoeken. Meer informatie volgt in het volgende nummer
van Bloembollenvisie.
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