REGELING KEURMEESTER AARDAPPELEN 2016
Regeling van de Brancheorganisatie Akkerbouw van 10 november 2016 houdende regels
over het keuren van aardappelen

Besluit:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a.
b.
c.
d.

BO Akkerbouw
bestuur
directeur
onderneming

e.

ondernemer

f.
g.
h.

aardappelen
pootaardappelen
keurmeester

i.

opfriscursus

: Brancheorganisatie Akkerbouw;
: bestuur van de BO Akkerbouw;
: directeur van de BO Akkerbouw;
: 1. Onderneming, lid van de NAO, waarin de handel in aardappelen of daaruit verkregen producten, welke, al dan niet
na verdere bewerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen, wordt uitgeoefend, met uitzondering van pootaardappelen;
2. Onderneming, lid van de Vavi, waarin aardappelen of
daaruit verkregen producten worden be- of verwerkt tot
producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking,
tot menselijk voedsel kunnen dienen;
: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming
drijft als bedoeld in onderdeel d;
: knollen van Solanum Tuberosum;
: aardappelen, kennelijk bestemd voor wederuitplant;
: persoon werkzaam in dienst van of ten behoeve van de onderneming en belast met het keuren van aardappelen.
: cursus om de kennis over het vaststellen van de kwaliteit van
aardappelen op te frissen.

§ 2 Verbodsbepaling
Artikel 2
Het is de ondernemer verboden aardappelen te keuren of te laten keuren, indien de keurmeester niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen.
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§ 3 Eisen en procedure
Artikel 3
1. De ondernemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de keurmeester aan de navolgende eisen voldoet:
a. De keurmeester dient in het bezit te zijn van een certificaat waaruit blijkt dat hij met
goed gevolg een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd als deskundige in he
vaststellen van de kwaliteit van aardappelen. De proeve van bekwaamheid dient
tenminste betrekking te hebben op de aspecten: kennis van aardappelen in algemene zin, kennis van de keuringsmethodiek voor de keuring van aardappelen en
kennis van ziekten en gebreken die van invloed zijn op de kwaliteit van aardappelen.
b. De keurmeester dient beëdigd te zijn.

§ 4 Overige bepalingen
Artikel 4
1. Aan een keurmeester die voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden wordt
bij beëdiging als bewijsstuk een acte van beëdiging uitgereikt.
2. In het geval de beëdigd keurmeester voor het verlopen van een termijn van vijf jaar
vanaf de datum van de beëdiging met aantoonbaar goed gevolg een opfriscursus volgt,
blijft de beëdiging voor een aanvullende periode van vijf jaar van kracht.
Artikel 5
Op de website van de BO Akkerbouw wordt de lijst van beëdigde keurmeesters, alsmede
van het bedrijf waar deze werkzaam zijn gepubliceerd.

§ 5 Slotbepalingen
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking op 11 november 2016.

Zoetermeer, 10 november 2016

D.H. de Lugt
voorzitter

M. ELEMA
directeur
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