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Vanaf 1 juli is de nieuwe
AM-bestrijdingsrichtlijn 

2007/33/EG van kracht. De nVWA,
waar PD onderdeel van uitmaakt,
heeft ons geïnformeerd dat de Euro-
pese Fytorichtlijn helaas niet is aan-
gepast aan de nieuwe AM-richtlijn.
Dit betekent dat een aantal gewas-
sen geteeld mogen worden op niet
onderzochte of zelfs besmette per-
celen, maar dat deze zolang de Fyto-
richtlijn niet is aangepast niet ver-
handeld mogen worden. Zie daar-
voor ook ingevoegd bericht van
nVWA. In dit bericht wordt aange-
geven dat telers risico’s, met betrek-
king tot verhandelbaarheid van bol-
len in het kader van AM, kunnen
beperken, door alleen op AM-vrije
onderzochte percelen of percelen 
in aardappelteeltverbodsgebieden
(ATV) te telen. Deze ATV’s betreffen

richtlijnen, zullen wij ons in eerste
instantie beperken tot een 100% con-
trole van de juistheid van de AM-
verklaringen. Als een verklaring niet
geldig is of als er geen verklaring is,
met uitzondering van ATV, dan zul-
len partijen worden beschouwd als
te zijn geteeld op niet onderzochte
en/of besmette percelen.
De toezichtcontroles, die wij al uit-
voeren, zullen doorgezet worden,
waarbij hygiëne en tracking en tra-
cing onderwerp zijn, conform met
de sector besproken plannen. 
Controles op scheiding van partijen
en spoelen en dergelijke, op bedrij-
ven waar partijen aanwezig zijn van
niet AM-vrije status, zullen pas wor-
den uitgevoerd zodra de regelgeving
meer duidelijkheid biedt. Zie voor
aanvraag AM-onderzoek na 1 juli de
informatie op pagina 5.

nVWA staat voor De nieuwe VWA. De

nVWA is de tijdelijke werkorganisatie van PD,

AID en VWA tot de fusie op 1 januari 2012

een feit is. Zie www.denieuwevwa.nl

De nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn, die 1 juli in 
werking is getreden, sluit niet aan op de 

Europese Fytorichtlijn. Het Ministerie van LNV 
dringt aan op herziening Fytorichtlijn.

grote delen van de bollenstreek en
Kennemerland.

Wat betekent het voor de 
partijregistratie bij BKD?
De registratie van de voorjaarsge-
wassen voor 2011 start 1 september
aanstaande. U zult dan de AM-status
van het perceel waarop de partij
wordt geteeld, moeten aangeven, of
u geeft het ATV aan, of u geeft een
datum aan voor de verlenging van
de AM-onderzoeksverklaring. Partijen,
waarbij de AM-vrije status niet is
aangegeven, zullen beschouwd wor-
den als zijnde geteeld op niet onder-
zochte en/of besmette percelen.

100% controle juistheid 
AM-verklaringen
In afwachting van de uitwerking van
de tegenstrijdigheid tussen de twee
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Met de start van het oogstseizoen
van voorjaarsgewassen is het uit-
voeren van toezicht op het naleven
van de afkeuringsmaatregelen weer
actueel. Bij het uitvoeren van het
toezicht ligt de nadruk op het daad-
werkelijk uitvoeren van de verschil-
lende maatregelen. Zo zal er tijdens
bezoeken aan teeltbedrijven steek-
proeven worden genomen om vast
te stellen of partijen, die onder be-
geleiding van een vervoersbewijs af-

Toezicht op naleven afkeuringsmaatregelen
geleverd moeten worden, ook op
deze wijze zijn afgeleverd. Ook voe-
ren wij tijdens de exportkeuringen
steekproeven uit om te controleren
of partijen conform de op vervoers-
bewijzen vermelde beperkingen wor-
den verhandeld. 

Afwerking afkeuring
Als er sprake is van vernietiging van
plantgoed of leverbaar, moet dit
altijd onder controle van de keur-

Bij het verschijnen van deze publi-
catie is het exportseizoen 2010/
2011 gestart. Net als in het verleden
hanteren wij in onze inspectiesyste-
matiek het zogenaamde bonus-ma-
lussysteem. Op basis van dit bonus-
malussysteem streven wij een effi-
ciënte uitvoering van de keuringen
na. Daar waar exportpartijen correct
worden aangeboden zal de inspec-
tie tot het basisniveau beperkt blij-
ven. 

Samen met u zorgen wij voor een
gestroomlijnd proces van exportin-
specties en certificeringen.

Correct aanbieden houdt in dat:
■ de administratie klopt met de juiste

onderliggende documenten, 
■ de producten kloppen met de

documenten,
■ alle producten worden aange-

boden voor inspectie,
■ de producten voldoen aan de eisen

van het land van bestemming. 
U, als exporteur, heeft de primaire
verantwoordelijkheid om de partij-
en (en de administratie) zodanig aan
te bieden, dat zij aan de eisen van
het ontvangende land voldoen. U
houdt daarmee de inspectie-inten-
siteit tot het basisniveau beperkt. 

Exportseizoen
2010/2011 gestart

BKD Import & export-map 

meester worden uitgevoerd. Vanaf
dit jaar staat er op de afkeurings-
bonnen een uiterste datum vermeld,
waarop vernietiging aan de keur-
meester moet zijn gemeld. Als er
geen melding wordt gedaan, kan de
controle op vernietiging niet fysiek
plaatsvinden. Dit zal door ons als een
overtreding worden beschouwd en
als zodanig in behandeling worden
genomen. 

Om de exportinspecties ef-
ficiënt en volgens de juiste
procedures te laten ver-
lopen, hebben wij de BKD
‘import & export’-map ont-
wikkeld. Alle im- en export-
bedrijven ontvangen deze
map aan het begin van het
seizoen. De map voorziet
in bedrijfseigen informatie,
waardoor de keurmeesters
bij de inspecties sneller 
alle relevante informatie
tot hun beschikking heb-
ben. De map blijft bij de
bedrijven op een voor de
keurmeesters toeganke-
lijke plaats.
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Sector verzoekt BKD start toets lelie op PlAMV

Na de zomerperiode introduceren wij een
meer gebruiksvriendelijke registratiemodule
van het Digitaal Klantenloket (DKL). Meer
en meer telers onder u, registreren hun par-
tijen bloembollen via de registratiemodule
van het DKL. Met de toename van het aan-
tal gebruikers, zijn er meer vragen over de
registratiemodule gekomen. Uit deze vragen
is ons duidelijk geworden, dat u graag een
module wil, die in minder stappen en op
eenvoudige wijze partijen registreert. Ook
zijn wensen geuit ten aanzien van het op het
scherm per gewas bijhouden van geregi-
streerde partijen en de oppervlakten ervan.
Om aan alle wensen tegemoet te komen
introduceren wij dit najaar een geheel her-
ziene registratiemodule. Om het ontwikkel-
proces goed te laten verlopen, zullen enkele
wijzigingen gefaseerd worden ingevoerd.

Wat kunt u van de nieuwe module 
verwachten?
■ Per gewas staan alle partijen van het

vorige seizoen in het scherm. Door het
aanklikken van de partij van het vorig
seizoen kunnen tuinen, oppervlakten en
keuringsmodules van het nieuwe sei-
zoen in een handeling worden ingege-
ven. Dit vermindert het aantal schermen
en stappen en geeft u meer overzicht.

■ Partijen kunnen in Rijnlandse roede, are
of hectare worden geregistreerd en wor-
den omgerekend in are.

■ Bovenin het scherm lopen twee tellers
mee: een voor het aantal geregistreerde
partijen en een voor het totaal aan
oppervlakte van deze partijen in are.

■ De ‘knopjes’ blijven bestaan, maar de uit-
leg staat in een grotere letter weergegeven.

Introductie meer gebruiksvriendelijke
registratiemodule DKL

Wij hebben geconstateerd, dat telers
de zogenoemde restpartijen soms
opgeven bij de moederpartijen of
in het geheel niet opgeven. Onder
restpartijen verstaan wij dat deel
van de partij dat niet op het oor-
spronkelijke perceel paste en daar-
om op een andere locatie wordt
geplant. Restpartijen horen op de
andere locatie als aparte partij te
worden geregistreerd. Wordt tijdens
een keuring in het veld waargeno-
men dat de teler de restpartij niet
juist heeft geregistreerd, dan zal de
keurmeester dit corrigeren.

Registeren van 
restpartijen

In een informatiebijeenkomst voor
alle KAVB-leliekwekers op 29 juni
jongstleden, heeft de productgroep
ons verzocht te starten met een ver-
plichte toets van schubbollen op
PlAMV. PlAMV, voluit het Plantago
asiatica mosaic virus, is een virus, dat
in het begin van dit jaar in lelies is

heeft het volgende advies aan ons
voorgelegd:
1. Vanaf oogst 2010 mogen alleen

schubbollen worden gebruikt,
waarin bij PCR-toetsing in het
monster geen PlAMV is aange-
toond; 

2. Het advies wordt heroverwogen
als een ELISA-toets beschikbaar
is.

Wij nemen het advies in behande-
ling om bol- en/of bladtoets met be-
hulp van de PCR-methode verder uit
te werken en te implementeren.

aangetoond. Wij hebben hierop een
PCR-toets ontwikkeld en we zijn
gestart met het ontwikkelen van
een ELISA-toets. Op dit moment is
alleen de PCR-toets beschikbaar,
waarmee aangetoond kan worden
of het virus wel of niet in het mon-
ster is aangetoond. De productgroep
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Het bestuur van de Productgroep
Tulp is akkoord met ons voorstel om
partijen van ELISA-cultivars aanvul-
lend te toetsen op TVX. Het gaat hier-
bij om monsters, die worden genomen
in het kader van de kwaliteitskeuring
voor verkrijging van klasse I of klas-
se I met de aantekening ‘Geschikt
voor Japan’. Na de toetsing ontvangt

BKD-registraties mogelijk 
op basis van XY-coördinaten
In ons registratiesysteem kennen
wij een aanduiding voor percelen.
Deze aanduiding is bedrijfsspecifiek
en niet uniform. Om diverse redenen
is het aan te bevelen om te werken
met een uniforme en digitaal te ge-
bruiken perceelaanduiding. Zo’n uni-
forme en digitale perceelaanduiding
op basis van de zogenaamde XY-co-
ordinaten, bestaat al en wordt groot-
schalig gebruikt bij bijvoorbeeld AM-
bemonsteringen. De coördinaten
zijn aanduidingen voor het midden-
punt van een perceel. Door middel
van deze digitale kaartsystemen kun-
nen de percelen eenvoudig worden
aangeduid en gelokaliseerd. Controles
op bijvoorbeeld AM-status vinden

Aanvullende toets TVX bij tulp
de teler het verslag met het, in het
monster, vastgestelde percentage
TVX. Wij verbinden aan het vermel-
de percentage geen consequenties.
Voor het teeltseizoen 2010/2011 gaan
wij uit van een visuele keuring met
maximaal 1% als norm voor klasse ST.
De aanvullende TVX-toets kost 39,75
euro, exclusief BTW en bemonstering.

veel efficiënter plaats als de XY-coör-
dinaten vooraf bekend zijn. Dat is een
voordeel. Een ander mogelijk voor-
deel is dat de planning van de keu-
ringswerkzaamheden makkelijker
wordt. Wij voorzien in meerdere mo-
gelijkheden voor vereenvoudiging
van de registraties, wanneer gebruik
wordt gemaakt van deze XY-coördi-
naten. De komende tijd zal met het
bestuur van BKD en met de sector
worden besproken, hoe wij met XY-
coördinaten om moeten gaan. Bij de
registratie bestaat nu al de mogelijk-
heid om de XY-coördinaten van nieu-
we partijen op te geven. Wij bevelen
u aan van die mogelijkheid gebruik
te maken.
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Aanvraag AM-onderzoek vanaf 1 juli 2010
Al sinds juli 2008 werken NAK en
BKD samen voor de verstrekking van
AM-onderzoeksverklaringen. 
De nieuwe richtlijn heeft gevolgen
voor bemonsteringen, die nodig zijn
voor het verkrijgen van een AM-
onderzoekverklaring. Het is belang-
rijk dat u goed bent geïnformeerd
over de wijzigingen in de aanvraag
voordat u een aanvraag indient.  
Wat is er zoal gewijzigd?

Bemonsteringsintensiteit
Met ingang van 1 juli is de standaard-
bemonsteringsintensiteit 1500 cc per
ha (3 x 500 cc). Onder voorwaar-
den is de minder intensieve bemon-
stering van 600 cc (3 x 200 cc) mo-
gelijk.

Voorwaarden minder 
intensieve bemonstering
De oppervlakte van het te bemon-
steren perceel of perceelgedeelte(n)
is minimaal 1 ha, en:
1. tijdens de laatste bemonstering

van het perceel of perceelge-
deelte(n) zijn er geen cysten aan-
getroffen, of

2. tijdens de laatste twee bemon-
steringsjaren van het perceel of
perceelgedeelte(n) zijn er geen
cysten met levende inhoud aan-
getroffen, of

3. op het perceel of perceelgedeel-
te(n) hebben de laatste zes jaar
geen aardappelen gestaan.

Aanvraag reguliere 
AM-grondbemonstering
Voor het aanvragen van een AM-
grondbemonstering kunt u contact
opnemen met uw BKD keurmees-
ter of BKD kantoor. U ontvangt van
ons een aanvraagformulier. Ook
zijn formulieren te downloaden via
de website van NAK, www.nak.nl.
Op het aanvraagformulier vermeldt
u zelf welke bemonsteringsintensi-
teit op basis van de bovenstaande
voorwaarden van toepassing is.
Om uw aanvraag in behandeling te
kunnen nemen, moet bij het aan-
vraagformulier een kopie van de
Dienst Regelingen/Basis Registratie
Percelen-kaart met XY-coördinaten,
zijn bijgevoegd. Als het te onder-
zoeken perceel of perceelgedeel-
te(n) naast een besmet verklaard
perceel ligt, verlangen wij van u dat

u een kopie van de (PD)-kaart van
de besmetverklaring gebruikt.
Wilt u een geografisch perceel ge-
deeltelijk laten bemonsteren, dan
verzoeken wij u de meters van het
te bemonsteren deel vanaf een vast
punt aan te geven. Als er op het-
zelfde geografische perceel sprake is
van meerdere te bemonsteren ge-
deelten, dan geeft u deze stroken aan
met een nadere aanduiding als A, B,
C, et cetera.

Bemonstering besmet verklaard
perceel of perceelgedeelte(n)
Voor het aanvragen van een AM-
grondbemonstering op een besmet
verklaard perceel of perceelgedeel-
te(n), zult u altijd gebruik moeten
maken van het aanvraagformulier
‘Aanvraag officieel AM-onderzoek
besmet perceelgedeelte’. Op de (PD)-
kaart, horende bij de besmetverkla-
ring, geeft u de te bemonsteren ge-
deelte(n) aan.

Controle intensiteit voorafgaand
aan bemonstering
De keurmeester van BKD of NAK zal,
voordat met de bemonstering wordt
begonnen, een controle uitvoeren
op de voorwaarden voor 600cc en
of een bemonstering is toegestaan.
Er dus geen besmetverklaring
van kracht is. Bij deze controle
wordt onder andere gebruikgemaakt
van digitale gegevens uit de ‘Gecom-
bineerde opgave’ (BRP). Als voor
het opgegeven perceel of perceelge-
deelte(n), het recht op 600cc alleen
bestaat op basis van het criterium 
‘bij het laatste AM-onderzoek geen
levende of dode cysten’, dan ver-
langen wij van u, dat u een kopie
van de uitslag bij het aanvraagfor-
mulier voegt.

Om uw aanvraag in behandeling te
kunnen nemen, is het belangrijk dat
u het aanvraagformulier volledig en
correct invult en de aanvullende 
verklaringen, indien noodzakelijk,
bijvoegt. Onvolledige aanvragen
worden niet in behandeling geno-
men. Voor de voorwaarden, ver-
dere informatie en downloaden van
het aanvraagformulier kunt u te-
recht op www.bkd.eu/ 
AM-grondonderzoek of 
www. nak.nl/AM-onderzoek.
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Met ingang van 1 juli 2010 hebben
wij twee nieuwe activiteiten in onze
dienstverlening opgenomen. De
eerste betreft een uitbreiding op de
ELISA-laboratoriummonsters voor
de tulp. Een standaardmonster toetst
op een virus. Het nieuwe monster
toetst op de aanwezigheid van twee
virussen. De meerprijs voor de toet-

sing op een extra virus bedraagt 
g 39,75. Het tarief komt daarmee
op g 122,75 per monster.

De tweede uitbreiding betreft de
werkzaamheden in het kader van
het opheffen van teeltverbod stengel-
aal. De werkzaamheden en de daar-
bij behorende tarieven zijn:

BKD-dienstverlening uitgebreid

Behandelkosten teeltverbod stengelaal g 17,50 per perceel
Transportkosten grondmonster(s) g 17,50 per perceel
Analyse grondmonster g 54,00 per monster
Werkzaamheden keurmeesters g 84,00 per uur, met 

een minimum
van 15 minuten

Zie onze website voor de volledige tarievenlijst 2010:
www.bkd.eu/publicaties/tarieven.

Met ingang van mei jongstleden 
berekenen wij 1% rente per maand
over de factuurbedragen van factu-
ren waarvan de betalingstermijn is
verstreken en waar nog geen reac-
tie op de aanmaning is gekomen.

Wat merkt u van 
de renteberekening?
Wanneer er sprake is van een fac-
tuur waarvan de betalingstermijn 
is verstreken, dan ontvangt u daar-
voor eerst een betalingsherinnering
en daarna een aanmaning. Op de
aanmaning wordt een bedrag aan
rente genoemd, dat u vanaf dat mo-
ment verschuldigd bent. 

Ook als u daarna wel de hoofdsom
betaalt maar niet de berekende ren-

Renteberekening debiteuren
te, blijft dit bedrag op de daarop 
volgende aanmaning als onbetaald
zichtbaar. U blijft hiervoor betalings-
plichtig. Dit openstaande rentebe-
drag is rentedragend.

De renteheffing is ook van toepas-
sing wanneer er gespreide betaling
in combinatie met automatische in-
casso wordt afgesproken. Het rente-
bedrag zal als aparte termijn, aan het
eind van de looptijd, worden geïn-
casseerd. 

Wij bereiken met deze renteheffing
dat extra kosten voor de sector wor-
den vermeden en de kosten worden
betaald door de kostenmaker. 
Want: kostenmaker is kostendrager.

Wij zijn overgegaan op een uniforme werkwijze voor het melden van
wijzigingen of verzoeken tot correcties van de kwaliteitskeuringen. Een
uniforme werkwijze heeft het voordeel dat verzoeken sneller op de
juiste plek bij ons binnenkomen en dat wij de verzoeken in een keer
kunnen afwerken. Via de website is een nieuw aanvraagformulier be-
schikbaar gesteld, dat te vinden is onder www.bkd.eu/keuringen/
correctieregistratiegegevens. 

Op verzoek sturen wij u een blanco formulier toe. Na invulling en
ondertekening van het formulier kunt u deze naar ons toesturen, faxen
of e-mailen. Wij nemen alleen nog verzoeken in behandeling, die door
middel van dit nieuwe formulier worden aangeboden.

Uniforme werkwijze verzoeken 
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