Scheidsgerechtmonsters:

Extra zekerheid
Een partij bloembollen die
van verkoper naar koper gaat,
voldoet als het goed is aan
de kwaliteitseisen die beide
partijen met elkaar hebben
afgesproken. Maar aan de
bollen is niet alles te zien. Is
de partij soortecht of wat is
bijvoorbeeld het percentage
virus? Als dat niet klopt met
wat beide partijen hebben
afgesproken, dan kan de koper
reclameren. Daarvoor is wel
bewijs nodig. Daarom kiezen
veel kopers ervoor om van
partijen twee monsters te laten
nemen: een virustoetsmonster
én een opplantmonster.
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Broeimonster
Voor broeiers kan het interessant zijn om
een broeimonster te laten nemen. Een
broeimonster wordt naar keuze afgebroeid
op water of op potgrond. De opdrachtgever kan daarnaast zelf de gewenste behandeling en bloeidatum aangeven zodat het
monsters zo goed mogelijk aansluit bij zijn
praktijk. Broeimonsters worden beoordeeld
op soortechtheid, virus en verborgen gebreken. Daarnaast worden lengte en gewicht
van de bloemen bepaald.

M

onsters worden direct na
levering genomen door een
correspondent van het Scheidsgerecht. Het monster wordt via
een ELISA-boltoets gecontroleerd op virus,
waar binnen twee weken de resultaten van
bekend zijn. Als er meer virus in zit dan is
afgesproken, kan de partij eventueel voor
het planten terug naar de verkoper.
Een opplantmonster wordt in het najaar
opgeplant op de KAVB-proef- en monstertuin. Dit monster wordt gecontroleerd op
soortechtheid, virussen (visueel) en andere
verborgen gebreken. Na opkomst starten de
waarnemingen. Alle afwijkingen die worden
waargenomen, worden aan koper en verkoper gemeld. Aspecten die standaard worden
meegenomen zijn: bloembollen die niet
opkomen, niet-bloeiers, dwalingen, dieven,
virusplanten en abnormale verklistering.
Daarnaast kan op verzoek van de inzender
specifiek worden gekeken naar bijvoorbeeld
schade door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, aaltjes of waterschade. Als
een opdrachtgever een speciaal verzoek
heeft en een uitgebreidere beoordeling of
juist beperktere beoordeling wil, dan kan hij
dat aangeven. Reclame wegens verborgen
gebreken moet aan de verkoper kenbaar
worden gemaakt zo spoedig mogelijk nadat
de koper met het gebrek bekend is of redelijkerwijs had kunnen zijn. Kortom: zodra
de koper bekend is met de uitkomst van de
virustoets of beoordeling van het opplantmonster dient hij daarover bij de verkoper
te reclameren. Opplantmonsters hebben
hun nut bewezen.
Een opplantmonster geeft veel informatie
en is een zinvolle aanvulling op virustoetsmonsters. Een virustoetsmonster kan wel
een uitslag geven die acceptabel is, maar als

in een opplantmonster behalve virus ook
nog andere gebreken naar voren komen,
kan alles samen toch reden zijn om te
reclameren.
Belangrijk om te beseffen is dat een koper
maar één keer de gelegenheid heeft om te
reclameren over een bepaald gebrek. Om te
voorkomen dat men te laat reclameert, is
het zinvol om zodra uit een eerste onderzoek een gebrek blijkt, daarover te reclameren en daarbij aan te geven dat er nog een
vervolgonderzoek zal plaatsvinden.
De juridisch adviseurs die op de website
van de KAVB worden genoemd, kunnen
eventueel behulpzaam zijn. De uitslag van
de monsters is bruikbaar als bewijsvoering
bij geschillen en/of Scheidsgerechtzaken.
Voor het laten nemen van monsters kan de
koper contact opnemen met een correspondent in de regio. Meer informatie over
correspondenten, mogelijkheden, tarieven
en juridisch adviseurs: www.kavb.nl

STEEKPROEF
Monsters dienen ter ondersteuning van
de situatie te velde. Het zijn steekproeven
van een voldoende aantal bollen die een
representatief beeld zouden moeten geven
van een partij. Als er in de partij te velde
geen schade is, dan is er geen reden om te
reclameren. Als met een virustoets geen
virus wordt aangetoond, dan is dat geen
volledige garantie dat de partij vrij is van
virus. Wie de exacte hoeveelheid virus in
een partij zou willen weten, zou alle bollen uit een partij moeten laten toetsten.
Dat is natuurlijk niet haalbaar. Als het
werkelijk viruspercentage in een partij
erg laag is, dan is er een grote kans dat er
in het monster geen afwijkingen worden
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