Brancheorganisatie Akkerbouw
t.a.v. de heer M. Elema
Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER
Plaats :
Datum :
Betreft : verzoek tot beëdiging keurmeester
Geachte heer Elema,
Hierbij verzoek ik u mij tot keurmeester te beëdigen. De vereiste gegevens treft u hieronder
aan.
A. Gegevens keurmeester
Heer/mevrouw
Achternaam
Voornamen (zoals in paspoort genoemd)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon nummer
Email

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

B. Gegevens onderneming/bedrijf waar keurmeester werkzaam is.
Naam
:
Adres
:
Postcode en vestigingsplaats
:
Naam contactpersoon
:
Telefoon nummer contactpersoon
:
Email contactpersoon
:
C. Relevante gegevens over opleiding, functie en werkervaring (bijgevoegd),
voorzien van bewijsstukken (behaald certificaat waaruit blijkt dat verzoeker met goed
gevolg een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd als deskundige in het vaststellen
van de kwaliteit van aardappelen). Kopie(en) van hieronder aangekruiste bewijsstuk(ken) is/zijn bijgevoegd:







NAO certificaat
CKA certificaat keurmeester
N&S Module P17 Aardappels
RUCIP aardappelexpert
Reeds eerder (door de rechter) afgegeven beëdigingsdocument
Overige bewijzen (zie bijlage 1 voor de minimumeisen die hieraan gesteld worden)

In afwachting van uw bericht.
Met vriendelijke groet,
Naam:
Handtekening:

Bijlage 1. Voorbeelden van certificaten en documenten

Als certificaat /bewijs waaruit blijkt dat de keurmeester met goed gevolg een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd als deskundige in het vaststellen van de kwaliteit van aardappelen kunnen de volgende documenten dienen:







NAO certificaat;
CKA certificaat keurmeester;
N&S Module P17 Aardappels;
RUCIP aardappelexpert;
Reeds eerder (door de rechter of KvK) afgegeven beëdigingsdocument;
Overige: certificaat /bewijs dat voor acceptatie kan worden aangeboden
Minimale eisen die hierbij worden gesteld zijn:
1. Kennis van aardappelen.
Hierbij wordt gedoeld op kennis van algemene aard met betrekking tot b.v. naamgeving, teelt en bewaring, maar ook over onderwerpen zoals gebruiksdoel en milieuaspecten (voedselveiligheid) en
2. Kennis van de keuringsmethodiek om aardappelen te kunnen keuren.
Hierbij gaat het om afspraken betreffende de methodiek bij het vaststellen b.v. onderwater-gewicht, bakkleur en drijvers (zoals o.a. beschreven in de voormalige CKA protocollen) en
3. Opleiding in ziekten en gebreken welke van invloed zijn op de kwaliteit. Hierbij gaat
het om aandoeningen welke invloed hebben op de kwaliteit. Hierbij kan men denken
aan begrippen zoals blauw en rooibeschadiging maar ook rhizoctonia en vreterij dienen als zodanig herkend te kunnen worden. Tevens hoort hierbij kennis van voorkomende quarantaine ziekten zoals ringrot, bruinrot en wratziekte.

