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1 DOEL
Gebaseerd op de criteria van de SKBH kunnen de deelnemers op uniforme wijze worden ingedeeld in de A,
B of C categorie.

2 VERANTWOORDELIJKE
2.1 SKBH-keurmeester
De SKBH-keurmeester maakt een eindrapportage en vult het formulier ABC-indeling SKBH (zie bijlage) in
voor de deelnemers waar hij/zij de controles uitvoert. In deze eindrapportage zijn naast de controleresultaten
ook kanttekeningen opgenomen welke vanuit de ervaring van de keurmeester werden opgemerkt. Neem
bijvoorbeeld het aantal klachten per deelnemer. Het aantal klachten is sterk afhankelijk van de regio
waarnaar de deelnemer haar producten exporteert.
2.2. SKBH-voorzitter
Het SKBH-voorzitter beoordeelt op basis van de eindrapportage of de betreffende deelnemer in de juiste
ABC-categorie is ingedeeld.

3 CONTROLES PER CATAGORIE
Zoals ook in de werkwijze SKBH-keurmeester is uitgewerkt wordt er onderscheid gemaakt tussen drie fasen
in het logistieke proces van de deelnemer.

Fase 1 =
Fase 2 =
Fase 3 =

onverpakte bollen
verpakkingsfase
verpakte bollen/gereed product.

Per categorie ligt de focus op een andere fase.

3.1 Controles bij A-bedrijven
De nadruk van de controle ligt in fase 3. In fase 3 worden monsters genomen indien wordt afgeweken van de
SKBH-richtlijnen en geen Bericht van Afkeuring (BvA) wordt uitgeschreven. In dit geval is namelijk de
overtreding al geconstateerd. Percentage controle uren van totaal beschikbare uren, verdeeld over de fasen:
Fase 1
10 procent (inclusief advisering)
Fase 2
20 procent (inclusief advisering)
Fase 3
70 procent
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het sortiment en de capperlijnen worden A-bedrijven in de regel tijdens
de productieperiode één keer in de twee weken bezocht.
3.2 Controles bij B-bedrijven
De nadruk van de controle ligt in fase 2 en 3. In fase 3 worden monsters genomen indien wordt afgeweken
van de SKBH-richtlijnen en geen BvA wordt uitgeschreven.
Percentage controle uren van totaal beschikbare uren, verdeeld over de fasen:
Fase 1
10 procent (inclusief advisering)
Fase 2
40 procent (inclusief advisering)
Fase 3
50 procent
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het sortiment en de capperlijnen worden B-bedrijven in de regel één keer
in de twee weken bezocht.
3.3 Controles bij C-bedrijven en proefbedrijven
De nadruk van de controle ligt in fase 1 en 2. Naast de keuring vindt ook een advisering aan het bedrijf plaats
om het bedrijf ondersteuning te geven in de doorgroei/ontwikkeling naar een A- of B-bedrijf. In fase 3
worden monsters genomen indien wordt afgeweken van de SKBH-richtlijnen en geen BvA wordt
uitgeschreven. C-bedrijven en proefbedrijven hebben jaarlijks een evaluatiegesprek met de Stichting en de
keurmeester.
Percentage controle uren van totaal beschikbare uren, verdeeld over de fasen:
Fase 1
50 procent (inclusief advisering)
Fase 2
40 procent (inclusief advisering)
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Fase 3
10 procent
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het sortiment en de capperlijnen worden C-bedrijven en proefbedrijven in
de regel één keer per week bezocht.

4 EINDRAPPORTAGE
Per deelnemer wordt aan het einde van het exportseizoen van de voorjaarsbloeiende gewassen een rapportage
gemaakt (november) door de betreffende SKBH-keurmeester die de controles bij deze deelnemer heeft
uitgevoerd. Deze eindrapportage is opgebouwd uit de verzamelde controleresultaten en de ervaringen van de
keurmeester. Vervolgens wordt vanuit deze eindrapportage de ABC-indeling gecalculeerd.
4.1 Controleresultaten
De controleresultaten worden verzameld weergegeven in de volgende lijst:
Omschrijving

Aantal

Aantal controlebezoeken
Totale controletijd (uren)
Aantal partijen gecontroleerd
Aantal opmerkingen over een verpakking
Aantal opmerkingen over de grootte/maat van een partij
Aantal opmerkingen over het SKBH Logo
Aantal opmerkingen over de soortechtheid van een partij (ontheffing aanwezig?)
Aantal opmerkingen over een mengsel
Aantal opmerkingen over de kwaliteit van een partij
Percentage partijen met een opmerking/afkeuring

4.2 Onderwerpen eindrapportage
Ondersteund door de controleresultaten zoals weergegeven de vorige paragraaf worden in de eindrapportage
de volgende onderwerpen behandeld. De controle resultaten worden aangevuld met de ervaringen van de
SKBH-keurmeester en met, waar mogelijk, voorbeelden.
Onderwerpen eindrapportage SKBH-deelnemer
1.

Hoe verloopt de communicatie en medewerking ten aanzien van de controles tussen de SKBH-keurmeester en
deelnemer?

2.

Zijn de bedrijfsgegevens en logistiek processen controleerbaar? Is er een registratie aanwezig van de
ingangscontrole, eindcontrole en inkoop/verkoop?

3.

Zijn de bedrijfsprocessen vastgelegd in procedures en wordt er volgens deze procedures gewerkt?

4.

Heeft deelnemer een kwaliteitscontroleur in dienst (bijv. voor ingangscontrole en/of controle processen)?

5.

Hoe worden problemen die tijdens de controles worden gesignaleerd opgelost door de deelnemer?

6.

Wordt de SKBH-keurmeester actief geïnformeerd door de deelnemer inzake problemen en knelpunten in het
productieproces die de kwaliteit van de bol- en knolgewassen negatief kunnen beïnvloeden?

7.

Voldoen de verpakkingen aan de verpakkingsvoorschriften?

8.

Voldoen de producten aan de maatvoorschriften?
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Onderwerpen eindrapportage SKBH-deelnemer
9.

Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van ziekten en/of plagen?

10. Voldoen de producten aan de overige voorschriften van de SKBH (soortechtheid/mengsels, etc.)?
11. Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van de vaste planten (i.v.t.)?
12. Voldoet deelnemer aan de SKBH-normen inzake de klachtenafhandeling?
13. Conclusie…
14. Advies aan de deelnemer…

4.3 Criteria ABC-indeling
De SKBH heeft negen criteria geformuleerd aan welke een aantal punten worden toegekend. Het aantal
punten per criterium kent een maximum. Het ene criterium weegt zwaarder dan het andere. De SKBH kent
per criterium een waardering tussen 1 en 5 toe en calculeert het aantal punten dat door deze waardering van
toepassing is. Het totaal is beslissend voor een indeling als A, B of C-deelnemer.
Tabel: criteria voor ABC-indeling met voorbeeld waardering
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omschrijving
Waren er opmerkingen over de kwaliteit van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de remplaceren van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de minimummaten van
de producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de mengsels van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de kwaliteit van de
droge bollen van de getrokken monsters?
Waren er opmerkingen over de opkomst van de
geplante monsters?
Waren er opmerkingen over de bloeibaarheid van
de geplante monsters?
Waren er opmerkingen over de soortechtheid van
de op de monstertuin geplante monsters?
Heeft deelnemer geremplaceerde levering van
leverancier aannemelijk kunnen maken?
Waren er opmerkingen over de mengsels van de op
de monstertuin geplante monsters?
Wordt aan het ontheffingenbeleid van de SKBH
voldaan?
Heeft het bedrijf een goed functionerend intern
kwaliteitssysteem?
Voldoen de verpakkingen aan de eisen van de
SKBH?
Worden alle opgelegde maatregelen correct
afgehandeld?
Voldoet de klachtenafhandeling aan de richtlijnen
SKBH?
TOTAAL

Criteria ABC-indeling SKBH

Weeg
criterium

Waardering van de
deelnemer

Totaal

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

1 punt per monster
24 punten

1 – 24

24

20 punten

1 – 20

20

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10
260
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4.4 Aantal punten voor ABC-indeling
De ABC-indeling die door de SKBH is gebaseerd op de volgende puntenindeling:
Categorie

Aantal punten

A-bedrijf

> 230 pnt.

B-bedrijf

201-230 pnt.

C-bedrijf

< 201 pnt.

4.5 Moment van beoordelen
De eindrapportage en formulieren ABC-indeling SKBH (zie bijlage) worden aan het einde van het seizoen
(november) aangeleverd door de SKBH-keurmeester. Vervolgens wordt de ABC-indeling door de S.K.B.Hvoorzitter per deelnemer beoordeeld en gecommuniceerd door het SKBH-secretariaat aan de deelnemers,
vooruitlopend op het nieuwe controlejaar (=kalenderjaar).
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BIJLAGE 1 FORMULIER CONTROLE RESULTATEN

Controle resultaten
Deelnemer:
Datum:

Omschrijving

Aantal

Aantal controlebezoeken
Totale controletijd (uren)
Aantal partijen gecontroleerd
Aantal opmerkingen over een verpakking
Aantal opmerkingen over de grootte/maat van een partij
Aantal opmerkingen over het SKBH Logo
Aantal opmerkingen over de soortechtheid van een partij (ontheffing aanwezig?)
Aantal opmerkingen over een mengsel
Aantal opmerkingen over de kwaliteit van een partij
Percentage partijen met een opmerking/afkeuring
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BIJLAGE 2 FORMULIER EIND-RAPPORTAGE

Bevindingen
Deelnemer:
Datum:

Onderwerpen eindrapportage SKBH-deelnemer
15. Hoe verloopt de communicatie en medewerking ten aanzien van de controles tussen de SKBH-keurmeester en
deelnemer?
16. Zijn de bedrijfsgegevens en logistiek processen controleerbaar? Is er een registratie aanwezig van de
ingangscontrole, eindcontrole en inkoop/verkoop?
17. Zijn de bedrijfsprocessen vastgelegd in procedures en wordt er volgens deze procedures gewerkt?
18. Heeft deelnemer een kwaliteitscontroleur in dienst (bijv. voor ingangscontrole en/of controle processen)?
19. Hoe worden problemen die tijdens de controles worden gesignaleerd opgelost door de deelnemer?
20. Wordt de SKBH-keurmeester actief geïnformeerd door de deelnemer inzake problemen en knelpunten in het
productieproces die de kwaliteit van de bol- en knolgewassen negatief kunnen beïnvloeden?
21. Voldoen de verpakkingen aan de verpakkingsvoorschriften?
22. Voldoen de producten aan de maatvoorschriften?
23. Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van ziekten en/of plagen?
24. Voldoen de producten aan de overige voorschriften van de SKBH (soortechtheid/mengsels, etc.)?
25. Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van de vaste planten (i.v.t.)?
26. Voldoet deelnemer aan de SKBH-normen inzake de klachtenafhandeling?
27. Conclusie…
28. Advies aan de deelnemer…

Criteria ABC-indeling SKBH

versie december 2014

7

BIJLAGE 3 FORMULIER ABC-INDELING

ABC-indeling SKBH
Deelnemer:
Datum:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omschrijving
Waren er opmerkingen over de kwaliteit van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de remplaceren van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de minimummaten van
de producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de mengsels van de
producten in fase 1, 2 of 3?
Waren er opmerkingen over de kwaliteit van de
droge bollen van de getrokken monsters?
Waren er opmerkingen over de opkomst van de
geplante monsters?
Waren er opmerkingen over de bloeibaarheid van
de geplante monsters?
Waren er opmerkingen over de soortechtheid van
de op de monstertuin geplante monsters?
Heeft deelnemer geremplaceerde levering van
leverancier aannemelijk kunnen maken?
Waren er opmerkingen over de mengsels van de op
de monstertuin geplante monsters?
Wordt aan het ontheffingenbeleid van de SKBH
voldaan?
Heeft het bedrijf een goed functionerend intern
kwaliteitssysteem?
Voldoen de verpakkingen aan de eisen van de
SKBH?
Worden alle opgelegde maatregelen correct
afgehandeld?
Voldoet de klachtenafhandeling aan de richtlijnen
SKBH?
TOTAAL

Indeling in categorie:

Weeg
criterium

Waardering van de
deelnemer

Totaal

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

20 punten

1 – 20

20

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

24 punten

1 – 24

24

1 punt per monster
24 punten

1 – 24

24

20 punten

1 – 20

20

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10

10 punten

1 – 10

10
260
Bereken
Selecteer
kolom en
kies F9

Opmerkingen:.
A-categorie > 230
B-categorie 201 - 230
C-categorie < 201
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