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Merendeel lelies China via
Na de pilot die twee exportbedrijven vorig jaar uitvoerden, gaat
Ketenregister een nieuwe fase in. Sinds 1 oktober kunnen exporteurs die lelies naar China sturen een exporttoets uitsparen door
gebruik te maken van Ketenregister mits partijen een plantgoedtoets hebben ondergaan. Een nieuwe stap op weg naar meer
efficiëntie en betrouwbaarheid in de keten.
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tap voor stap groeit de deelname aan
Ketenregister. Na de twee exportbedrijven Jan de Wit & Zonen uit Enkhuizen
en VWS uit Broek op Langedijk (zie kader),
die afgelopen jaar meededen in een pilot, werken naast deze bedrijven sinds 1 oktober 2014
nog tien exportbedrijven die lelies naar China exporteren met dit systeem. Dit gebeurt op
vrijwillige basis. Ketenregister is bedoeld om
informatie over partijen bloembollen betrouwbaar en efficiënt door de gehele keten te laten
gebruiken (zie kader).

PAAR SECONDEN
De pilot is goed verlopen, stelt Peter Knippels,
bij de BKD onder meer als ondersteuner van
de projectleider betrokken bij Ketenregister.
“Er is twee seizoenen op beide exportbedrijven gedraaid met Ketenregister: de winterhandel en de zomerhandel. Dat is voor beide seizoenen en op beide bedrijven goed gegaan.

Jacqueline van der Burg, vanuit de BKD functioneel applicatiebeheerder Ketenregister, was
tijdens de pilot voor beide bedrijven het eerste
aanspreekpunt. “Veel problemen zijn we niet
tegengekomen tijdens de pilotfase. De meeste
vragen gingen over Edibulbcodes die niet overeenkwamen met de geleverde partij.

‘Exportbedrijven die met
Ketenregister werken, zijn

Jacqueline van der Burg en Peter Knippels: ‘Pilotbedrij

vrijgesteld van de exporttoets’
Waar het bijvoorbeeld een leliecultivar zou
moeten zijn bleek het een tulpencultivar te zijn.
In de meeste gevallen was dat probleem goed
oplosbaar.”
De deelnemers vonden het een uitkomst, vult
Peter Knippels aan. “Een van de twee vertelde
me dat het helemaal in orde maken van partijen voor Japan drie dagen in beslag nam. Maan-

dag de printerbonnen verzamelen, dinsdag
naar de BKD in Lisse om ze af te laten stempelen, en woensdag alles administratief verwerken. Nu waren ze met een paar seconden klaar.
Dat verhaal is aan collega-exporteurs meermalen verteld. Deze twee zijn de echte ambassadeurs van Ketenregister.”
Van der Burg: “Ook voor de keurmeester werkt
het veel efficiënter. Die hoeft niet meer de hele
BKD-map door te nemen bij de exporteur,
maar kan op zijn PDA precies de status bekijken van alle aangeboden partijen.”

NOG NIETS DOEN
Tijdens de pilot hoefden telers nog niets extra
te doen. Knippels: “De koper haalde de partijgegevens uit Ketenregister. De BKD houdt toezicht op het juist functioneren. Dat was voldoende. Dit blijft ook nog zo bij de volgende
stap, waarbij de lelies die bestemd zijn voor
China via Ketenregister verhandeld gaan worden. Naarmate er meer exporteurs en meer
gewassen bijkomen zal er wel een rol voor de
teler weggelegd zijn: het zelf klaarzetten van de
partijen in Ketenregister. Ketenregister is niet
alleen maar ontwikkeld om de export te plezieren. Overigens kunnen telers die nu al hun partijen willen vrijgeven, dat wel al zelf doen. Een
paar softwarehuizen zijn al bezig met de aanpassing van de programmatuur van de bedrijven die bij hen zijn aangesloten.”
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ven zijn de echte ambassadeurs van Ketenregister’

VERLICHTING
De keuze voor lelies naar China is onder meer
ingegeven door de eisen die dit land stelt, met
name waar het gaat om de nultolerantie voor
ArMV. Nu nog dienen exporteurs hiervoor een

zogenoemde exporttoets te laten uitvoeren.
Die exportbedrijven die met Ketenregister werken, zijn vrijgesteld van de exporttoets. Knippels: “Dat betekent een enorme verlichting
voor die exporteurs. Zij kunnen nu de partijgegevens ophalen naar Ketenregister, en direct
zien of de verkopende teler het plantgoed
heeft laten toetsen op ArMV. Als de uitslag
positief is, en de partij voldoet aan de andere
eisen van China, dan is de partij geschikt voor
export naar China. Enige uitzondering vormen
de tweejarige lelies. Die zijn niet vrijgesteld van
de exporttoets.”
Knippels en Van der Burg benadrukken dat het
nu nog vooral over lelies gaat. “Een paar bedrijven gaan zelfs nog een stap verder en willen
voor alle bolgewassen gaan werken met Ketenregister.”
Ze beseffen ook dat het volledig gaan werken
met digitale informatie voor veel ondernemers
even wennen zal zijn. “Tegelijkertijd is het wel
een betrouwbaar en efficiënt systeem. Als alle
keuringsresultaten zijn ingevoerd in het Digitaal Klantenloket, en de teler geeft deze vrij bij
inlevering, dan kan de koper daardoor veel eerder dan voorheen zien wat de status is van de
partijen. Dat is pure winst.”

MEER WETEN?
Meer informatie over Ketenregister is te vinden
op de website www.ketenregister.nl. Exportbedrijven die zich willen aanmelden kunnen dat
doen bij Anthos, www.anthos.org.

Wat is Ketenregister?
Door Ketenregister wordt de bloembollenketen eﬃciënter. Informatieoverdracht tussen verschillende schakels in de keten verloopt niet alleen sneller maar is ook foutloos. Ketenregister
is in feite niet meer dan de digitale verbinding tussen de teeltregisters van de keuringsdiensten (BKD en Naktuinbouw) en CLIENT Export van de NVWA.
De teeltregisters van de keuringsdiensten bevatten partijgegevens, zoals fytosanitaire informatie. Denk hierbij aan de exportklasse of informatie over de AM-status.
De keurmeester beoordeelt of een partij voldoet aan de eisen, waarna deze gegevens naar
Client Export gaan. Daar vindt de controle plaats op de fytosanitaire eisen van het ontvangende land. Als die kloppen, dan wordt de partij in feite vrijgegeven voor export naar dat
land. Omdat fytosanitaire informatie over de partij maar een keer wordt ingevoerd (door de
BKD) en vervolgens door de hele exportketen gebruikt wordt, is controle achteraf niet meer
nodig. Dit betekent minder controle en minder invoerfouten. Het is bijvoorbeeld niet meer
nodig om bij levering allerhande
documenten en verklaringen mee
te sturen. De informatie wordt
immers digitaal doorgestuurd via
Ketenregister. Daarnaast is belangrijk dat Ketenregister meer fytosanitaire zekerheid biedt aan ontvangende landen.

VWS: ‘Hele sector wordt
betrouwbaarder’
Een van de twee bedrijven die vorig
jaar meedeed met de pilot was VWS in
Broek op Langedijk. Vanuit dit bedrijf
waren de managementleden Piërre
Hoebe en Mart Pepping direct bij
Ketenregister betrokken. Afgezien
van de kinderziektes, zoals certiﬁcaatnummers die niet klopten, zijn beiden erg te spreken over de ervaringen die zij opdeden. “Voordat we met
Ketenregister werkten, wisten we pas
zeker of een partij aan alle eisen voldeed als hij hier binnenkwam. Als er
iets niet klopte, moesten we op dat
moment van alles gaan regelen. Nu
kun je dat al zien als je de partijinformatie ophaalt uit het Ketenregister. De
controle op klasse van de partij is dus
beter gewaarborgd”, aldus Mart Pepping. Een ander aspect dat hij belangrijk vindt is de ﬂinke daling in het aantal papieren. “De printerbonnen voor
Japan zijn verdwenen. Ook zijn de
spoelbewijzen vervallen. Alles wordt
nu digitaal geaccordeerd. Dat scheelt
papier en tijd.”
VWS gaat na de pilot dan ook door.
Piërre Hoebe vindt vooral de grotere
betrouwbaarheid van de gehele sector
van wezenlijk belang. “Met Ketenregister, dat als het goed is sinds 1 oktober
2014 aan Client Export is gekoppeld,
kom je als sector echt geloofwaardig
over. Er geldt een uitgangspunt voor
het aantal verkoopbare bollen per
hectare. Worden dat er ineens meer,
dan weigert het systeem. Wat ook een
sterk punt is, is dat China nu bijvoorbeeld dit systeem accepteert als het
gaat om ArMV. China vertrouwt dit
systeem. We verwachten dat andere landen dat over gaan nemen. Wat
al werkt in de bloemen- en de vleessector gaat dan ook werken in de
bloembollen. Het versterkt onze totale exportpositie. Daar heeft iedereen
voordeel van, ook de kwekerij.” Hoebe
en Pepping raden telers aan om alvast
na te gaan of ze zelf met Ketenregister willen gaan werken. “Dat kan nu al.
Een aantal van onze leveranciers werkt
er al mee.”
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