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Voor u ligt het jaarverslag 2005 van de NAK.
Dit verslag schetst een beeld van het werk in
het afgelopen jaar. Ook geeft het inzicht in de
ontwikkelingen in de Nederlandse agrarische
sector, die van invloed zijn op het functioneren
van de NAK.

Dit jaarverslag verschijnt direct na de jaarwisseling. Dit
doen wij om onze aangeslotenen voor aanvang van de
zogenaamde telersvergaderingen te kunnen informeren.
Door de vroege verschijning is het niet mogelijk de finan-
ciële resultaten 2005 te vermelden.

De NAK kan met tevredenheid terugkijken op 2005.
Daarbij hebben de gemotiveerde medewerkers een
belangrijke rol gespeeld. Het komende jaar gaan we ons
weer samen met aangeslotenen en andere belang-
hebbenden inzetten voor de kwaliteit van het 
Nederlandse uitgangsmateriaal.
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Kwaliteitsverbetering
De NAK heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in bedrijfsont-
wikkeling. Het accent lag op het verbeteren van het leidinggeven, 
de bedrijfscultuur en de interne communicatie. Deze ontwikkelingen
zijn als positief ervaren door de bedrijven die met de NAK in aan-
raking komen. De flexibiliteit en de klantgerichtheid zijn toegeno-
men, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit en de onaf-
hankelijkheid. De NAK inventariseert de wensen van de bedrijven.
Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de keuring, zoekt de
NAK samen met de bedrijven naar oplossingen als zich problemen
voordoen.
Voor de komende drie jaren is een nieuw strategisch plan opge-
steld. In dit plan wordt de in 2002 ingeslagen weg verder uitge-
werkt: een klantgerichte benadering bij het realiseren van de wette-
lijke keuringstaak, onder behoud van de kwaliteit van de keuringen.
In 2005 is de NAK begonnen met het vernieuwen van de auto-
matisering. Met deze vernieuwing kunnen bedrijven direct inloggen
om informatie op te vragen over de voortgang van de onderzoeken
en de keuringsuitslagen. Ook de certificaten kunnen on-line worden
aangevraagd. Tijdens dit vernieuwingsproces worden de interne
bedrijfsprocessen verbeterd en vereenvoudigd. Dit leidt tot een
hogere kwaliteit van dienstverlening tegen lagere kosten. 

Dit jaar bestaat het dochterbedrijf NAK AGRO tien jaar. Het bedrijf
heeft zich ontwikkeld tot een sterke speler op het gebied van
inspecties en analyses. NAK AGRO is marktleider bij voedselveilig-
heidsinspecties en AM-onderzoek in Nederland. Speerpunten voor
de komende jaren zijn het uitbreiden van inspecties, het zoeken van
samenwerking en het benutten van kansen in binnen- en buitenland.
Bij de oprichting van NAK AGRO klonken regelmatig kritische gelui-
den over dit dochterbedrijf. Inmiddels is dat veranderd. De synergie
tussen de NAK en NAK AGRO levert duidelijk meerwaarde op. 
De deskundigheid die bij de NAK aanwezig is, wordt mede dankzij
NAK AGRO goed benut. Als deze deskundigheid alleen vanuit de
keuringen wordt betaald, zouden de kosten voor de keuringen aan-
merkelijk hoger zijn dan nu het geval is. 
Het streven is om NAK AGRO verder te verzelfstandigen, waarbij
de maximale synergie tussen beide bedrijven in stand blijft. Per 

1 januari wordt een Raad van Commissarissen (RvC) geïnstal-
leerd, bestaande uit drie leden vanuit het bestuur van de NAK

en twee externe leden. Dat doet recht aan de BV-structuur
van NAK AGRO.  Met de instelling van de RvC met de

genoemde samenstelling wordt bereikt dat de maximale
synergie met de NAK blijft, terwijl via de externe leden

contacten met andere doelgroepen worden versterkt. 

Accreditaties
De NAK is door de Raad voor

Accreditatie geaccrediteerd op de
ISO/IEC 17020-norm voor de

veldkeuring en de partijkeuring van pootaardappelen. 
De ISO/IEC 17020-norm is de internationale norm voor inspectie-
instellingen. De NAK is al enkele jaren geaccrediteerd door de ISTA
voor het zaaizaadonderzoek.

Zaaizaad- en Plantgoedwet
De overheid heeft het afgelopen jaar de Zaaizaad- en Plantgoedwet
(ZPW) vernieuwd. De aanpassingen gaan naar verwachting in op 
1 februari 2006 en dat heeft invloed op de taken en bevoegdheden
van de NAK. In de nieuwe wet blijft de mogelijkheid bestaan om
voor Nederland scherpere normen af te spreken dan de minimum
EU-eisen. Bovendien behoudt de sector via de NAK inspraakmoge-
lijkheden bij de totstandkoming van de keuringsvoorschriften. Een
verandering is dat de Minister van LNV de keuringsvoorschriften
vaststelt. Tot nu toe gebeurt dat door het bestuur van de NAK.
In de nieuwe wet is nadrukkelijk vastgelegd dat de NAK, personen
en instellingen in de gelegenheid moet stellen om voorstellen tot
aanpassingen van procedures en werkwijzen in te dienen. 
Dit gebeurt bij de NAK door jaarlijks telers, kwekers, handel en
gebruikers uit te nodigen om voorstellen tot wijzigingen in te 
dienen. Verder is vastgelegd dat de NAK bij de uitoefening van haar
taken en bevoegdheden moet zorgen voor een tijdige voorberei-
ding en uitvoering. Ook moet de NAK de kwaliteit van de proce-
dures bewaken en personen en instellingen zorgvuldig behandelen.
Eventuele bezwaarschriften en klachten moeten accuraat worden
afgehandeld. 
De bovengenoemde zaken zijn al geregeld in het kwaliteitssysteem
van de NAK. De NAK is geaccrediteerd door de Raad voor Accre-
ditatie volgens de ISO/IEC 17020-norm. Alle werkzaamheden die

”De synergie

tussen de 

NAK en 

NAK AGRO 

levert meerwaarde op”
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bij de keuring horen, waaronder het systeem van klachtenafhande-
ling en de beroeps- en bezwarenprocedures, vallen onder het 
kwaliteitssysteem.
Op grond van het aansturings- en informatieprotocol NAK-LNV
heeft de Minister van LNV inzage in de auditrapporten van de Raad
voor Accreditatie en in de rapportages over klachten en beroepen.

Klachten en beroepen
In het verslagjaar zijn tot 1 december veertien klachten over de
dienstverlening van de NAK geregistreerd. Drie klachten waren van
algemene aard, zeven klachten hadden te maken met de keuring
van pootaardappelen en vier klachten hadden te maken met de
keuring van zaaizaden. Alle klachten zijn binnen de geldende termijn
afgehandeld. Uit de analyses van de klachten zijn verschillende 
verbeteringen gerealiseerd.
In 2005 is een lopende beroepszaak succesvol afgesloten bij de
Raad van State. In één zaak is beroep ingesteld bij de Commissie
van Beroep inzake Keuringen naar aanleiding van een keuringsbeslis-
sing. Van de uitspraak van de Commissie heeft de betrokkene
inmiddels beroep ingesteld bij de rechtbank (bestuursrechter/sector
bestuursrecht).
De NAK heeft in 2005 in één geval een boete opgelegd. De betrok-
kene heeft hiervan beroep ingesteld bij de Raad van Beroep. Verder
heeft de NAK in één geval besloten om de keuring op een bedrijf
op te schorten op grond van artikel 92, derde lid van de Zaaizaad-
en Plantgoedwet. Op grond van deze beslissing wordt mogelijk ook
nog beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep inzake Keurin-
gen.

PlantKeur
De Minister van LNV heeft in 2005 in principe besloten de fytosani-
taire inspecties van teelt- en consumptiemateriaal bij import en
export uit te besteden aan vier keuringsdiensten: de NAK, de Nak-
tuinbouw, het KCB en de BKD. De keuringsdiensten nemen elk de
inspectietaak over in die sector waarvoor zij ook de keuring van
teeltmateriaal uitvoeren. De NAK gaat dus onder meer de import
en export van zaaizaad, pootaardappelen en consumptieaardappe-
len uitvoeren. Deze inspectie is bedoeld om de introductie van
ziekten en plagen via import van producten te weren. Bij de export
vrijwaart de inspectie het ontvangende land van ziekten en plagen
uit Nederland.
De Minister heeft aangegeven ook een deel van monitoringactivitei-
ten door de keuringsdiensten te willen laten uitvoeren. 

Fytosanitair beleid
De NAK was ook in 2005 betrokken bij diverse vormen van
afstemming over het fytosanitair beleid. Dit jaar is veel aandacht
besteed aan de voorstellen voor toekomstige EU-regelgeving voor
AM.
In oktober heeft een inspectieteam van het Food & Veterinary 
Office van de Europese Commissie een bezoek gebracht aan de
NAK. Deze organisatie inspecteert in de EU-landen of de fytosani-
taire regels van de EU goed in de nationale regelgeving zijn doorge-
voerd en worden uitgevoerd. Het inspectieteam heeft bij de NAK
gekeken naar de laboratoriumactiviteiten die onderdeel zijn van de
afgifte van het plantenpaspoort: het onderzoek op bruinrot, ringrot
en AM. Het inspectieteam heeft geconstateerd dat de NAK deze
werkzaamheden en de bijbehorende administratie uitvoert conform
de eisen. De bezoekers waren erg te spreken over de organisatie
van de activiteiten en de efficiënte samenwerking met de PD. Ze
hebben verder vragen gesteld over de scheiding tussen de NAK en
NAK AGRO. De EU-regelgeving vereist namelijk een strikt onafhan-
kelijke uitvoering van wettelijke taken. De NAK heeft de bezoekers
uitleg gegeven over de afbakening van de taken en verantwoorde-
lijkheden van de NAK en NAK AGRO. Deze afbakening wordt
onder meer bevestigd door de afzonderlijke ISO-accreditaties van
beide bedrijven.
Op verzoek van de PD was de NAK vertegenwoordigd in een
werkgroep onder regie van de IPPC. De werkgroep heeft als doel
een internationale standaard voor de handel in in-vitro materiaal
(mini- en microknollen, vitroplantjes) te ontwikkelen. Deze stan-
daard beschrijft eisen die importerende landen kunnen stellen aan
(de productie van) dit materiaal.
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EU 

EU-vergelijkingsvelden
De NAK heeft in 2005 voor de EU drie vergelijkingsvelden ver-
zorgd: vlas, suikerbieten en grassen. In april werden vlas en suiker-
bieten ingezaaid. De stand van beide velden was het hele seizoen
optimaal, zodat een goede beoordeling mogelijk was. Deskundigen
uit de lidstaten hebben de velden in juni (vlas) en september 
(suikerbieten) bezichtigd. In beide velden waren weinig problemen
met rasechtheid en raszuiverheid. Het grassenveld werd in juni
gezaaid. De beoordeling vindt plaats in 2006. 
De EU-vergelijkingsvelden zijn een belangrijk middel voor harmoni-
satie van de keuringen, ontwikkeling van normen en uitwisseling van
ervaringen en kennis.

Derogaties
Voor derogatieaanvragen van kiemkracht is een schriftelijke proce-
dure vastgesteld. Voordeel hiervan is dat dit soort aanvragen sneller
wordt afgehandeld.

OESO
Na de ISTA heeft ook de OESO besloten de maximale partijgrootte
van granen te verhogen naar 30 ton. De OESO heeft ingestemd
met een verlenging van de proef bij grassen waarbij de partijgrootte
is verhoogd naar 30 ton. Om dit in te voeren, moet de EU intern
overeenstemming bereiken over de voorwaarden.
De OESO heeft toestemming gegeven voor een streepjescode op
een aanhangsel van het officiële OESO-label. Hiervoor gelden
bepaalde voorwaarden.

Keuringsseizoen 2005
In 2005 is 38.682 ha voor de keuring aangegeven. 

Tijdens de veldkeuring is ruim 40 procent van het
areaal in klasse verlaagd en ruim zeven procent

afgekeurd. De belangrijkste reden voor 
verlaging en afkeuring was bacterieziek

(Erwinia; stengelnatrot en zwartbenig-
heid). De oorzaak hiervoor moet

ondermeer gezocht worden in

de omstandigheden tijdens de oogst in 2004. Deze waren gunstig
voor de verspreiding van bacteriën. Bovendien gingen de pootaard-
appelen in voorjaar 2005 laat de grond in en was het in juni erg
warm en nat, gevolgd door een koele periode in juli. Onder deze
omstandigheden gedijt met name stengelnatrot goed. Keurmeesters
hadden de opdracht voor percelen, waarin veel werd geselecteerd,
een selectieverbod in te zetten. De achtergrond hiervan is, dat het
moeilijk is om een goed beeld van de kwaliteit van het gewas te 
krijgen, als veel planten worden verwijderd. 

UN/ECE
De NAK vertegenwoordigt de overheid en de pootgoedsector bij
de UN/ECE. Dit overleg beoogt internationale standaardisatie van
regelgeving. De standaard heeft beperkte invloed in het internatio-
nale handelsverkeer, maar kan soms een bijdrage leveren aan oplos-
singen voor knelpunten rond importeisen. Ook houdt deze stan-
daard sommige importerende landen een spiegel voor als het gaat
om de (quarantaine-)status van een organisme.
In 2005 is in de UN/ECE besproken over normen voor netschurft,
eisen aan de maatsortering, visuele hulpmiddelen (schurft en 
Rhizoctonia), homogeniteit van partijen, arbitrage en statistische
betrouwbaarheid van bemonstering.

ISTA
De ISTA zet zich in voor uniformiteit bij het nemen en onder-
zoeken van monsters van zaaizaden die internationaal worden 
verhandeld. De ISTA heeft in april 2005 de jaarvergadering gehou-
den in Bangkok. De vergadering werd geleid door de algemeen
directeur van de NAK, die in 2004 voor de periode van drie jaar
werd verkozen tot President van de ISTA. Tijdens de vergadering
werd besloten tot een aanzienlijk aantal aanpassingen van de ISTA-
rules. Ook op het gebied van het testen van GGO’s werd overeen-
stemming bereikt. De ISTA heeft besloten niet de methoden goed
te keuren, maar zich te richten op de resultaten die de laboratoria
realiseren. Belangrijk onderdeel van de beoordeling is het resultaat
van de ringtesten die door ISTA worden georganiseerd. Verschillen-
de medewerkers van de NAK dragen als lid van werkgroepen actief
bij aan de ontwikkeling van de ISTA-rules. Het laboratorium van de
NAK gebruikt de ISTA-rules voor het onderzoek en is door de ISTA
geaccrediteerd.

Internationale zaken2

”Het 

laboratorium 

van de NAK 

is erkend 

(geaccrediteerd) 

door de ISTA.”
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Het selectieverbod verplicht de teler om drie dagen uit het perceel
te blijven. Daarna beoordeelt de keurmeester het perceel alsnog.

Dit jaar vielen de advies- en einddata voor loofvernietiging in het
zuiden vroeg, zeker gezien het late voorjaar. Om het gewas nog de
kans te geven te groeien en af te rijpen, heeft de Vaste Commissie
voor Pootaardappelen dit jaar de einddata voor de klassen S en SE
later gezet. In een normaal jaar is de einddatum van S gelijk aan de
adviesdatum van E en einddatum van SE gelijk aan de adviesdatum
van A. Dit jaar lagen de einddata van S en SE een week later dan de
adviesdata van E respectievelijk A. Overschrijding van de adviesdata
had wel een groter nacontrolemonster tot gevolg (300 in plaats van
200 knollen).

Bij de nacontrole werd meer virus gevonden dan in 2004; zo’n 
18 procent van de partijen is op basis van de nacontrole verlaagd.
Eén van de oorzaken is mogelijk het optreden van besmettingen
later in het seizoen. Verder bestaat de indruk, dat door de voort-
schrijdende schaalvergroting er minder aandacht is voor selectie en
het gebruik van minerale olie. Ook zijn er twijfels over het belang
van de verschillende soorten luizen en hun relatie met de in Neder-
land aanwezige Y-virusstammen. Dit is aanleiding om in 2006 een
onderzoeksproject te beginnen met Wageningen Universiteit en
Researchcentrum.

De certificering van los verladen partijen pootaardappelen, het bulk-
vervoer, krijgt de komende jaren extra aandacht. De handel en de
NAK hebben gesprekken gevoerd over de manier van werken in dit
afzetkanaal en van de keuring. De bedrijven werken vaak volgens
het principe van just in time levering. Voor partijen die in het najaar

worden gesorteerd en opgeslagen in de mechanische koeling lever-
de dat regelmatig problemen op, omdat bij overschrijding van de
rot norm een verplichte quarantaineperiode van drie weken wordt
opgelegd. Deze quarantaine in het voorjaar kan worden voorkomen
door na het sorteren vijf balen buiten de koeling te bewaren bij
minimaal 15 °C. Deze aardappelen worden dan na drie weken
beoordeeld.

Wijziging keuringsvoorschriften 2006
Bij de voorstellen voor de wijziging van de keuringsvoorschriften
voor 2006 stond opnieuw het afkapsysteem ter discussie. Telers 
willen een goede E of A vaker kunnen vermeerderen. Dit voorstel
heeft het niet gehaald. Ook is een discussie begonnen over de eind-
datum. Een voorstel voor een vruchtwisseling van minimaal 1 op 4
heeft het niet gehaald, hoewel een ruimere vruchtwisseling voorde-
len heeft, zeker gezien het komende AM-beleid.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van LNV 
wijzigt het keuringsreglement per 1 mei 2006 als volgt:  

Normen vermenging en opslag
De huidige nulnorm in (pre-)basispootgoed wordt vervangen door
‘sporadisch’ (vijf planten per ha) tijdens de eerste keuring. Deze
norm komt meer overeen met de huidige praktijk. De nulnorm
voor de volgende keuringen blijft gehandhaafd.

Generatieschema 
vermeerdering pootaardappelen

1-jarige stam

2-jarige stam

3-jarige stam (klasse S)

4-jarige stam (klasse S)

Uitgangsplant

SE

S

S

In-vitro
vermeerdering

A

C

alleen eigen bedrijf

E1

E2
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Vruchtwisseling 1 op 3
Volgens een verordening van het HPA mag op hetzelfde perceel
maximaal eens per drie jaren aardappelen worden geteeld. Deze eis
wordt voor pootaardappelen als NAK-keuringsvoorschrift opgeno-
men. De controle op dit voorschrift gaat plaatsvinden op basis van
BRP-kaarten. Telers zijn verantwoordelijk voor verstrekking van het
juiste kaartmateriaal. Dit nieuwe controlesysteem is aanmerkelijk
goedkoper dan de huidige kartering met aanvullende controle te
velde.

Keuringsseizoen 2005

Granen, peulvruchten en fijne zaden
Het areaal granen, peulvruchten en fijne zaden ligt al een aantal
jaren rond de 9.000 ha. De belangrijkste gewassen zijn wintertarwe,
met een areaal van 2.600 ha, en vezelvlas met een areaal van 
3.600 ha.
In 2005 zijn bij de wintertarwe vrij veel percelen (24 %) 1e ver-
meerdering als gevolg van afwijkende, niet-raszuivere planten ver-
laagd naar 2e vermeerdering, zie tabel. Bij een ras werd zelfs meer
dan 95 procent van het areaal verlaagd. Rasonzuiverheden zitten in
de genetische aanleg van de rassen.
In de voorcontrole voldeden relatief veel monsters niet aan de
eisen van PB of BZ (prebasis- of basiszaad). Dit kwam door relatief
veel nieuwe rassen of rassen in onderzoek waarvan soms verschil-
lende monsters werden ingestuurd.

Proef perceelnummer op certificaat
Bij de voorstellen voor wijziging van de keuringsvoorschriften zat in
2004 een verzoek om een perceelnummer te vermelden op certifi-
caten. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn traceerbaarheid en
beperking van de gevolgen van een besmetting met een quarantai-
ne-organisme. In seizoen 2005/2006 wordt hiermee een pilot uitge-
voerd. Deze pilot moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de
vermelding van een perceelnummer, met name op financieel en
logistiek gebied.

Grassen
Het areaal grassen is opnieuw toegenomen. Het steeg met bijna 
8 procent tot 28.000 ha. In 2004 was de stijging 15 procent.
Bij de grassen van de categorie CZ (gecertificeerd zaad) is het aan-
tal veldkeuringen teruggebracht tot één keer per seizoen. In de
soorten Engels raaigras en Roodzwenkgras loopt een proef, die
meer zekerheid moet geven of met deze eenmalige keuring vroege
planten niet worden gemist.
Vrijwel alle graszaad in de categorie CZ wordt gekeurd door erken-
de keurmeesters. Nieuw is dat de NAK-controlekeuringen werden
uitgevoerd binnen vijf dagen na de zogeheten bedrijfskeuring. Dit
maakt een betrouwbare vergelijking van de resultaten mogelijk.
De resultaten van de controlekeuringen waren gemiddeld goed,
echter op een aantal onderdelen is verbetering van de bedrijfskeu-
ring noodzakelijk. Met name op het onderdeel belending zijn nog 
te vaak verschillen geconstateerd.
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4 Zaaizaden

Verlaging van wintertarwe 
van 1e naar 2e vermeerdering

jaar aangegeven in ha percentage hectares
1998 3.434 2 71
1999 2.452 1 14
2000 3.297 2 50
2001 2.830 1 42
2002 2.822 2 44
2003 2.641 5 141
2004 2.544 12 315
2005 2.571 24 612



Erkenningen
Het systeem voor erkenningen is vereenvoudigd. De NAK erkent
niet langer het bedrijf, maar de bedrijfskeurmeester en de bedrijfs-
monsternemer. Het bedrijf hoeft geen totaalkwaliteitssysteem meer
te hebben. Het kan nu volstaan met een procedure en/of instructie
voor de veldkeuring en de monstername. Het NAK-erkennings-
systeem sluit hiermee aan op de voorwaarden van de EU-richtlij-
nen. Voor de erkenning van de certificering kent de EU geen voor-
waarden. De bestaande voorwaarden aan de bedrijfsvoering en de
administratie zijn gehandhaafd.
Om bedrijfskeurmeesters te kunnen erkennen, heeft de NAK 
cursussen ontwikkeld voor de veldkeuring van grassen en van gra-
nen. Bedrijfskeurmeesters moeten voor hun erkenning een NAK-
examen afleggen. De erkenning voor monsteranalyse blijft een mix
van erkenning van de analist en van bedrijfslaboratorium. Ook hier
is de eis van het totaalkwaliteitssysteem vervallen. 

Wijziging keuringsvoorschriften 2006
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van LNV 
wijzigt het keuringsreglement per 1 mei 2006 als volgt.

Tweemaal doornaaien van certificaten
De mogelijkheid om een certificaat of papieren zak tweemaal door
te naaien, in geval van ontsmetting voor de eindgebruiker, vervalt.

Vochtnormen groenvoedergewassen    
De vochtnormen voor groenvoedergewassen, zoals grassen, 
klavers, gele mosterd, bladkool, bladrammenas, stoppelknollen en
bieten, vervallen.

Bedrijfseigen leveranciersetiketten 
kleinverpakking graszaad
Bij graszaad kan een bedrijf bij kleine verpakkingen, type EG A,
eigen leveranciersetiketten gebruiken. Dit naast de mogelijkheid van
het officiële leveranciersetiket met NAK-logo. 

In het najaar van 1995 is NAK AGRO opgericht. In 2006 is het
inspectie- en analysebedrijf dus tien jaar operationeel. 

NAK AGRO is er trots op dat in 2005 accreditatie volgens de
ISO/IEC 17025-norm is verkregen. Deze accreditatie geldt voor de
AM-onderzoeken, de overige nematodenonderzoeken en het
onderzoek op bruin- en ringrot. NAK AGRO voldoet daarmee aan

Veldkeuring op wilde haver in grassen
De nulnorm voor wilde haver in de veldkeuring van grassen en kla-
vers vervalt. Wilde haver is zeer goed uitschoonbaar uit graszaad en
klavers. Een nulnorm in het monsteronderzoek biedt daardoor vol-
doende garantie voor de bewaking van de kwaliteit.

Voorwaardelijke goedkeuring bij grassen
De voorwaardelijke goedkeuring vanwege onkruiden en raszuiver-
heid (bij veldbeemd) wordt afgeschaft.

Partijgrootte granen
De partijgrootte van granen wordt verhoogd van 25 naar 30 ton. 

mondiaal vastgestelde normen voor laboratoriumonderzoeken. In
2005 is NAK AGRO ook geaccrediteerd op de ISO/IEC 17020-
norm voor de voedselveiligheidinspecties van teelt, opslag en 
transport van granen, zaden en peulvruchten (GZP). Accre-
ditaties geven zekerheid over de kwaliteit van het werk
van NAK AGRO. Ze bevestigen dat NAK AGRO
onafhankelijke en betrouwbare inspecties en 

NAK AGRO 5
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analyses uitvoert. De PD heeft NAK AGRO al enkele jaren geleden
erkend voor het officiële bruin- en ringrotonderzoek en het officiële
AM-onderzoek.

Inspecties
NAK AGRO is marktleider op het gebied van inspecties voor ver-
schillende certificaten. Het aantal bedrijven en het aantal inspecties
zijn het afgelopen jaar toegenomen. Bij duizenden telers heeft het
bedrijf voedselveiligheid- en EurepGAP-certificaten afgegeven. 
NAK AGRO breidt de dienstverlening naar telers en bedrijven 
verder uit. In 2005 is besloten te investeren in een automatiserings-
project waardoor klanten vanaf 2007 via internet toegang krijgen tot
hun eigen gegevens. Daardoor kunnen ze de voortgang en resulta-
ten van inspecties en analyses volgen.
Niet alle geïnspecteerde bedrijven voldoen aan de eisen voor certi-
ficering. In 2005 hebben zo’n twee procent van de inspecties tot

afkeuring geleid. De meeste afkeuringen vonden plaats bij voedsel-
veiligheid Granen, Zaden en Peulvruchten en Aardappelen.

In de akkerbouw zijn de suikerbietensector, de aardappel-
verwerkende industrie en de vollegrondsgroenteteelt

nagenoeg geheel gecertificeerd. De zetmeelsector volgt
in 2006. De certificering van de granen is in 2005

enorm gegroeid en wordt naar verwachting in 2006
voltooid.

Het HPA heeft in 2005 een nieuw bedrijfs-
certificaat geïntroduceerd: Voedselveilig-

heid Akkerbouw, VVAK. 
Als een teler afzonderlijke gewas-

certificaten voor zijn producten

heeft, kan hij deze bij NAK AGRO laten omzetten in dit nieuwe
bedrijfscertificaat. Dat hebben inmiddels 196 bedrijven gedaan.
In 2005 is een pilot begonnen met EurepGAP IFA (Integrated Farm
Assurance). Dit is een bedrijfscertificering waaronder verschillende
gewasgroepen en zelfs dierlijke productie kunnen vallen. Bij dit 
certificaat wordt strenger op de algemene bedrijfsonderdelen gelet
dan bij de EurepGAP-certificaten voor specifieke groepen, zoals de
EurepGAP FFV (Fresh Food & Vegetables).
Sinds ruim een jaar voert NAK AGRO ook inspecties uit in Marok-
ko. In het uitgestrekte en moderne tuinbouwgebied in de omgeving
van Agadir voert een lokale deskundige inspecties uit voor 
EurepGAP en Tesco Nature’s Choice (TNC).

Analyses

AM-onderzoek
Door het gewijzigde AM-beleid heeft NAK AGRO in 2005 meer
vrijwillige AM-onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast was er een ver-
schuiving naar de intensieve onderzoeken op AM, de AMI-onder-
zoeken. Het AM-beleid wordt opnieuw aangepast. De kans op een
besmetverklaring zal toenemen door een verdere intensivering van
de bemonstering. Het is van belang dat boeren met de juiste
bemonsteringsstrategie op het toekomstige AM-beleid inspelen.
Samen met Agrifirm en de overige partners in het project Nemade-
cide heeft NAK AGRO in Flevoland, Friesland en Groningen voor-
lichtingsavonden gehouden. Nemadecide is een computermodel dat
de effecten van de verschillende maatregelen (rassenkeuze, vrucht-
wisseling en bestrijdingsmethoden) op korte en lange termijn laat
zien. Deze informatie helpt de boer met het maken van zijn keuzes.

Bruin- en ringrot
Bij het bruinrotonderzoek is het bemonsteringsbeleid door de PD
gewijzigd. Als een bedrijf in de twee voorgaande teeltseizoenen
geen oppervlaktewater in de aardappelteelt heeft gebruikt, is het
aantal monsters verlaagd van één per 25 ton naar één per partij.
NAK AGRO heeft hierdoor 30.000 monsters onderzocht in plaats
van 60.000. Verschillende handelsbedrijven hebben besloten op vrij-
willige basis intensief te toetsen op bruin- en ringrot. Daarmee steeg
het aantal onderzoeken naar 42.000. NAK AGRO heeft het onder-
zoek uitgevoerd onder toezicht van de PD. 

Erwinia
De Erwiniatoets voorziet in een behoefte, maar het nadeel was dat
veel knollen van vaak hoogwaardig stamselectiemateriaal nodig
waren. NAK AGRO heeft dat bezwaar opgelost door de toets te
combineren met de nacontrole. De teler levert voortaan één mon-
ster in. De topogen van de knollen worden gebruikt voor de nacon-
trole, de naveleinden voor de Erwiniatoets. Mede door deze combi-
natie is de belangstelling voor de toets gestegen van 250 monsters
in 2004 naar bijna 600 in 2005.

”NAK AGRO is

marktleider op 

het gebied 

van inspecties.”
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Internationale dienstverlening 

Buitenlands keuringswerk
NAK AGRO heeft in 2005 de nacontrole uitgevoerd voor de
Vlaamse en de Deense keuringsdiensten. Voor de Vlamingen was dit
de derde keer, voor de Denen de tweede keer. De klanten waren
tevreden over de uitvoering. Een sterk punt was de aanvullende
dienstverlening. NAK AGRO heeft bijvoorbeeld met Deense data-
bestanden de Deense bemonsteringslabels geprint. Ook zijn voort-
gangsverslagen en uitslagen digitaal uitgewisseld. De nacontrole-
activiteiten van NAK AGRO zijn niet van invloed op de voortgang
van de nacontrole die de NAK in dezelfde periode uitvoert, omdat
de capaciteit van de voorzieningen voldoende groot is.

EurepGAP in Afrika
Samen met FoodCert heeft NAK AGRO een Europees aanbestede
tender gekregen. De tender was uitgegeven door het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het ministerie van LNV en het CBL. Hun doel
is om EurepGAP te introduceren bij kleinschalige boeren in Kenia
en Senegal. Het project, ‘EurepGAP voor smallholders’, richt zich
op Afrikaanse telers die al exporteren naar Europa, maar buiten de
boot dreigen te vallen omdat ze nog niet aan EurepGAP-eisen vol-
doen. De opdracht is om 500 boeren in Kenia en 200 in Senegal op
te leiden, zodat ze aan de EurepGAP-norm kunnen voldoen. 
De insteek is om vooral samen te werken met lokale consultancy-
bureaus die de opleiding voor de telers verzorgen onder de verant-
woordelijkheid van het project. Ook worden lokale mensen opge-
leid tot EurepGAP-inspecteurs. Na een gedegen training kunnen
deze deskundigen autonoom inspecties uitvoeren onder het kwali-
teitssysteem van NAK AGRO. Wanneer de boeren voldoen aan de
gestelde eisen, zal FoodCert de certificering verzorgen. De bedoe-
ling is dat de projecten in Kenia en Senegal een spin-off krijgen in
andere landen in de regio.

Gelieerde bedrijven

FoodCert
FoodCert is een dochterbedrijf van NAK AGRO.
Dit bedrijf certificeert bedrijven, productiepro-
cessen en producten in de agro-foodketen.
FoodCert richt zich op de primaire sector, de verwerkende indus-
trie, de distributie, de handel, de transport en de professionele
voedselbereiding. Het bedrijf werkt zowel in binnen- als buitenland.
In samenwerking met NAK AGRO heeft FoodCert het afgelopen
jaar onder meer in Egypte, Marokko, Polen, Spanje en Tanzania
bedrijven gecertificeerd.

Cicero
NAK AGRO heeft met Stichting CBS te Utrecht
een dochteronderneming opgericht: Cicero.
Cicero is een onafhankelijk bedrijf voor Contro-
le, Inspectie en Certificering van producten en
productieprocessen. Cicero gebruikt de ervaring en deskundig-
heden van beide moederbedrijven voor het aanboren van nieuwe
markten. Ook werkt Cicero nauw samen met de certificatie-
instelling FoodCert.
Cicero gaat in 2006 voor Friesland Foods inspecties uitvoeren op
10.500 melkveebedrijven die de melk aan Friesland Foods leveren,
om te controleren of de productiewijze plaatsvindt volgens het
door het bedrijf opgezette kwaliteitssysteem Qarant. 

Plantconsult
Plantconsult is een besloten ven-
nootschap met als aandeelhou-
ders NAK AGRO en de Bloem-
bollenkeuringsdienst. Het is een adviesbureau voor
kwaliteit en voedselveiligheid en begeleidt bedrijven
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De NAK streeft naar een evenwichtige personeelsopbouw. 
Om meer evenwicht in de personeelsopbouw te krijgen, worden bij
vacatures bij voorkeur jonge medewerkers aangetrokken. Nieuwe
medewerkers kijken met een frisse blik naar het bedrijf, wat 
bijdraagt aan de verbetering van processen.
De NAK wil de deskundigheid van de medewerkers op een hoog
houden en heeft daarom ook in 2005 hierin geïnvesteerd. Mede-
werkers hebben diverse externe opleidingen en cursussen gevolgd.
Deels op vaktechnisch gebied, deels ook op het gebied van algeme-
ne en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heeft de NAK veel 
interne theoretische en praktische vaktechnische opleidingen gege-
ven. In het verslagjaar is extra geïnvesteerd in opleidingen die met
automatisering te maken hebben. Dit was nodig omdat de NAK
optimaal gebruik wil maken van de mogelijkheden die automatise-
ring biedt, zoals het gebruik van de PDA en een nieuw data-
verwerkingsysteem. 

Ten opzichte van 2003 hebben de arbeidsvoorwaarden zich ont-
wikkeld volgens de algemene landelijke trend.

Arbowet
Wijzigingen in de Arbowet hebben geleid tot enkele 

veranderingen. De gevolgen van de nieuwe wetgeving
per 1 januari 2006 zijn in nauw en goed overleg

met de vakbonden en de Ondernemingsraad
uitgewerkt. 

Het implementeren van de wet- en regel-
geving is daardoor tijdig afgerond.

De NAK heeft een preventiemede-
werker aangesteld en

die kwaliteitssystemen willen opzetten en invoeren. Daarnaast biedt
het bedrijf trainingen, zoals de audittraining en de EurepGAP-
training. Het bedrijf richt zich op binnen- en buitenland.
Het afgelopen jaar heeft Plantconsult ook veel werk verricht voor
het Fresh Fruit & Vegetable Program van het CBI, een agentschap
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van dit agentschap
is importpromotie vanuit ontwikkelingslanden. Met ingang van 2005
eisen de importeurs van groenten en fruit dat de producten vol-
doen aan de normen voor EurepGAP. Plantconsult heeft de proble-
men geïnventariseerd bij de telers in Jordanië, Kenia, Mali, Oeganda
en Senegal en een actieplan opgesteld om de telers te helpen bij het
voldoen aan de normen.

ALTIC
ALTIC is een innovatieve onderneming die
de mineralengehalten van grond-, water-
en gewasmonsters bepaalt. NAK AGRO
werkt samen met dit bedrijf. Daardoor bieden zowel NAK AGRO
als ALTIC de klant een compleet pakket van onderzoek en advies.

geschoold. Deze medewerker is ervoor verantwoordelijk dat de
arbeidsomstandigheden op peil zijn en blijven. Daarnaast heeft de
NAK in 2005 een geregistreerd bedrijfsarts gecontracteerd. De
bedrijfsarts en de preventiemedewerker hebben de taken van de
Arbodienst overgenomen bij het beheren van de arbeidsomstandig-
heden, het ziekteverzuim en de verzuimpreventie. Deze wijziging
heeft onder meer bijgedragen tot een verdere daling van het 
ziekteverlof.
Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) is in 2005 licht gedaald
ten opzichte van 2004. In 2005 lag het verzuim tot een jaar op 
3,3 procent. In 2004 lag het verzuim op 3,5 procent. 

Personeel en organisatie6

”De NAK 

investeert in de 

deskundigheid 

van de medewerkers.”
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Personeelsgegevens
Op peildatum 1 november 2005 bedroeg het aantal medewerkers
in vaste dienst 257. Het aantal fte’s personeel in vaste dienst was op
die datum 229. In 2005 zijn 19 mensen in vaste dienst en 18 men-
sen uit vaste dienst getreden. De gemiddelde leeftijd van de mede-
werkers is evenals vorig jaar 43 jaar. Van de medewerkers is 58 pro-
cent man en 42 procent vrouw.

11

Financiën

Medewerkers per leeftijdgroep

leeftijd medewerkers (%)
Tot 25 jaar 5
26 - 35 jaar 19
36 - 45 jaar 29
46 - 55 jaar 32
56 en ouder 15

Aantal fte’s personeel 
in vaste dienst

totaal: 229 fte’s
Buitendienst 102
Laboratorium 50
Automatisering & Informatie 33
Ondersteunende afdelingen 30
Overige afdelingen 14

7

Door de vroege presentatie van dit jaarverslag is het niet mogelijk
de financiële resultaten over 2005 bekend te maken. Daarom wordt
volstaan met het geven van enige algemene informatie.

Met name in de jaren 2002 en 2003 werden goede financiële resul-
taten geboekt. Omdat de stichting niet tot doel heeft winst te
maken, heeft het bestuur voor de jaren 2004 en 2005 gekozen
voor een gematigd tarievenbeleid. Bovendien is besloten op de
keuringstarieven een korting van respectievelijk vijf en tien procent
te geven. Hierdoor zijn de opbrengsten voor het keuringswerk en
daarmee ook het resultaat negatief beïnvloed.

De certificering pootaardappelen is achtergebleven bij de verwach-
tingen. Daardoor is er ook sprake van een lagere financiële
opbrengst dan begroot. De opbrengst voor de veldkeuring en het
monsteronderzoek komen sterk overeen met de begroting. De
financiële opbrengsten voor het keuringswerk zijn dan ook lager
dan begroot.



Begroting
(geconsolideerde cijfers van de NAK en NAK AGRO x E 1.000)

begroting jaarrekening
2005 2004

Omzet keuringswerk 8.700 9.700
Omzet overige werkzaamheden 9.600 10.300 

Totaal omzet 18.300 20.000

Personeelskosten 11.300 12.100
Overige kosten 7.100 7.100

Som der bedrijfskosten 18.400 19.200

Bedrijfsresultaat -100 800

Balans per 31 december 2004
(geconsolideerde cijfers van de NAK en NAK AGRO x E 1.000)

Activa 2004 2003 Passiva 2004 2003
Vaste activa 9.480 9.120 Eigen vermogen 16.070 15.300
Vlottende activa 9.780 8.970 Langlopende schulden 170 0

Kortlopende schulden 3.020 2.790

Totaal 19.260 18.090 Totaal 19.260 18.090

Door afname van de omvang van het bruin- en ringrotonderzoek
voor de Plantenziektenkundige Dienst was de opbrengst voor dit
onderzoek aanzienlijk lager dan de realisatie 2004. Door een toene-
mende belangstelling voor het onderzoek op vrijwillige basis werd
een deel weer gecompenseerd. Ook voor andere werkzaamheden
wist NAK AGRO een groei te realiseren. 
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NB In de omzetgegevens keuringswerk is de korting van 10% (2005) en 5% (2004) verwerkt.
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