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voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen



Voorwoord 

De NAK brengt dit jaar voor het eerst haar jaar-

verslag digitaal uit. In dit digitale tijdperk ziet 

de NAK het steeds meer als haar taak de infor-

matie via eigentijdse middelen te presenteren. 

Door de informatie op deze manier aan te  

bieden, kunnen de gewenste onderwerpen snel  

worden opgezocht.

In het strategisch plan van de NAK staan de  

woorden investeren in kennis, keurings- en onder-

zoeksmethoden centraal. Het is dan ook van-

zelfsprekend dat deze onderwerpen in 2009 veel 

aandacht kregen. Er is hard gewerkt aan het vorm-

geven van een model voor aanpassing van de par-

tijkeuring van pootaardappelen. Aan het eind van 

het jaar startte een pilot. Voor het aardappelonder-

zoek werd het gecombineerd bemonsteren inge-

voerd: onderzoek op virusziekten en bacterieziek-

ten worden nu aan dezelfde knollen uitgevoerd. 

Telers hoeven minder knollen af te staan, de NAK 

hoeft minder knollen te bemonsteren, te vervoe-

ren en op te slaan. Het innovatieve vermogen 

van de NAK werd in september bekroond 

met de tweede plaats bij de uitreiking van 

de Innovation Award tijdens PotatoEurope 

2009. De NAK kreeg deze onderscheiding 

voor de Multiplex realtime PCR virustoets. 

In 2009 introduceerde de NAK ook de BioPlex 

Erwiniatoets voor het aantonen van de drie ziek-

teverwekkende stammen van de Erwiniabacterie.

Veel veranderde er ook op het gebied van digita-

lisering van de dienstverlening. Het aanvragen 

van certificaten via internet nam sterk in omvang 

toe. Het door de overheid ontwikkelde programma 

CLIENT-export wordt nu door de gehele pootgoed-

sector gebruikt. De NAK ondersteunde de intro-

ductie met een inmiddels zeer gewaardeerde help-

desk. De overheid droeg bij aan de financiering 

hiervan. Met de introductie van het NAK-loket 

kunnen belanghebbenden rechtstreeks inloggen  

in het NAK-systeem om de voortgang van onder-

zoeken te volgen en uitslagen op te vragen. 
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De wereldwijde financiële crisis heeft nauwelijks effect gehad op het werkpakket van 

de NAK. De omvang van de certificering bleef nagenoeg gelijk aan die van voorgaande 

jaren. De NAK had door het aanleggen van een eigen depot voor de financiering van 

de pensioenen jarenlang lage pensioenkosten. Door de crisis is de omvang van het 

depot behoorlijk afgenomen, waardoor de operationele pensioenkosten aanzienlijk 

zijn gestegen.

De beoordelingen door de Raad voor Accreditatie (RvA) en andere toezichthoudende 

instanties zijn zeer positief afgerond. De afgelopen jaren werd bij de beoordelingen 

steeds meer gelet op het verbeterend vermogen. Juist op dit onderdeel scoorde de  

NAK goed. Het aantal accreditaties werd uitgebreid. De NAK voldoet als eerste  

keuringsdienst aan de accreditatie-eisen voor het laboratorium die de minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelde bij de overdracht van de  

werkzaamheden op fytosanitair gebied.

Mede namens het bestuur bedanken wij de medewerkers van de NAK voor hun  

motivatie en het vele werk dat in 2009 is verricht. Continuïteit in het werk en het  

verbeteren van de werkprocessen stonden centraal. En met succes, zo bleek ook tijdens 

de audits van de Raad voor Accreditatie.

Wij wensen u veel leesplezier.

Pieter Oosterveld Eric Casteleijn

Algemeen directeur Technisch directeur In
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Scholing van medewerkers blijft veel aandacht krijgen. Nieuw is dat de medewerkers 

van de NAK gebruik kunnen maken van de NAK Online School. Met deze  

Online School kunnen medewerkers via internet cursussen volgen. Deze cursussen 

zijn enerzijds gericht op het werk en anderzijds op de persoonlijke ontwikkeling.  

De belangstelling voor deelname is bijzonder groot en de eerste ervaringen zijn zeer 

positief.

KeNNisceNtrum
De NAK beschikt over veel kennis. In 2009 is een begin gemaakt met het organiseren 

van kleine bijeenkomsten (workshops) om de kennis van de NAK breder beschikbaar 

te stellen. In kleine groepjes worden thema’s, die actueel zijn voor pootgoed- en zaai-

zaadtelers, behandeld en besproken. De eerste ervaringen met deze NAK-workshops 

zijn positief.

AccreditAties 
De werkwijzen van de NAK voldoen aan internationale standaarden. De NAK is voor 

een aantal inspectie werkwijzen en laboratoriumonderzoeken geaccrediteerd door 

de Raad voor Accreditatie (RvA) en de International Seed Testing Association (ISTA).  

In 2009 zijn weer diverse externe audits geweest door de Raad voor Accreditatie (RvA). 

Het team van de Raad complimenteerde de organisatie met de wijze waarop het  

afgelopen jaar gewerkt is aan het doorvoeren van diverse verbeteringen. 

De PD heeft in 2009 diverse audits verricht in het kader van de uitvoering van de 

fytosanitaire taken en haar vertrouwen uitgesproken in de goede werking van  

het kwaliteitssysteem van de NAK. In 2009 is bij de RvA de accreditatie verkregen voor 

de fytosanitaire laboratorium onderzoeken, zoals het bruinrot- en ringrotonderzoek en 

het AM-onderzoek.
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orgANisAtiemodel
Het bestuur van de NAK heeft na de vaststelling van de strategie in 2008 gekeken naar 

de organisatiestructuur. Midden jaren negentig van de vorige eeuw werd na de interne 

fusie van de verschillende NAK-stichtingen gekozen voor een tweehoofdige directie.  

In 1995 werd NAK AGRO opgericht, geleid door de directie van de NAK. NAK AGRO 

groeide uit naar een zelfstandige onderneming. De NAK nam recent verschillende 

taken over van de overheid. De overheid stelde daarbij een aantal voorwaarden ten 

aanzien van de organisatie van de NAK. Op basis van deze ontwikkelingen nam het 

bestuur in 2009 het principebesluit om te gaan werken met afzonderlijke directies 

voor de NAK en NAK AGRO. Voor de NAK wordt daarbij gekozen voor een eenhoofdige 

directie. Het principebesluit wordt in 2010 uitgewerkt.

Nieuwe techNisch directeur
Op 1 mei 2009 begon de heer Dr. E. (Eric) Casteleijn (50) als technisch directeur 

van de NAK. De technisch directeur is opgeleid als bioloog en specialiseerde zich 

vervolgens in de biochemie. Hij werkte bij diverse nationale en internationale 

bedrijven. Enkele van deze bedrijven hebben directe relaties met de agrarische 

sector. Eric Casteleijn heeft zich goed ingewerkt en is inmiddels volop aan de slag.

de medewerKers
Het aantal medewerkers is in 2009 iets toegenomen. Deze toename houdt verband 

met de ophanden zijnde pensionering van een aantal medewerkers. De resultaten 

van het in eind 2008 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek waren positief.  

De resultaten van dit onderzoek waren duidelijk beter dan die van de twee voorgaande 

onderzoeken in 2002 en 2005. Belangrijke punten die zijn verbeterd, zijn de helderheid 

over de doelstellingen, de inspiratie door de leiding en de samenwerking tussen de 

afdelingen.
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KlAchteN, BeroepeN eN BeZwAArschriFteN 

Klachtenoverzicht

Het niveau van de kwaliteit van de dienstverlening van de NAK ligt hoog. 

Desondanks kan er wel eens iets misgaan. Klachten die bij de NAK binnen-

komen worden erg serieus genomen en, indien mogelijk, snel opgelost. Door het 

wegnemen van de oorzaken blijft de NAK werken aan de verbetering van haar 

dienstverlening. In het verslagjaar zijn drie klachten over de dienstverlening van 

de NAK geregistreerd. Alle klachten zijn binnen de vastgestelde termijn afgehandeld. 

Twee klachten waren ongegrond. Eén klacht was gegrond. Er was geen sprake van 

een structureel onjuiste werkwijze. Er waren geen aanleidingen om keurings- of  

analyseresultaten in te trekken. Jaarlijks wordt het klachtenoverzicht op de  

NAK-website gepubliceerd. 

Bezwaarschriften

De NAK ontving in 2009 drie bezwaarschriften. Dit aantal is aanzienlijk minder dan  

in 2008. Toen ontving de NAK 22 bezwaren. Het aantal bezwaren is terug op het  

gebruikelijke niveau.

De bezwaarschriften richtten zich tegen het in rekening brengen van het extra 

tarief wegens een te late aangifte van pootaardappelen en het weigeren van een 

keuring en een herkeuring. Van de drie bezwaarschriften zijn er twee ongegrond  

verklaard. Tegen de uitspraken is geen beroep ingesteld. Het derde bezwaarschrift is 

na een voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven nog in behandeling.

Beroepen

In een sinds 2005 lopende beroepszaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, nadat de sector bestuursrecht van de Rechtbank Groningen de NAK in 

het gelijk had gesteld, het ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk verklaard.

Er lopen nu geen beroepen meer.

commuNicAtie NAK

de NAK op potatoeurope 2009

Op 9 en 10 september heeft de NAK deelgenomen 

aan de internationale vakbeurs PotatoEurope 2009 

in Emmeloord. Het doel van de deelname was 

onder andere het belang van goede keuringen te 

benadrukken en het imago en de bekendheid met 

de NAK-producten te vergroten. Het thema van de 

NAK-stand was innovatie. 

De NAK presenteerde op PotatoEurope 2009 de 

toepassing van moleculaire onderzoekstechnie-

ken (PCR) in het aardappelonderzoek. Er was 

veel (inter)nationale belangstelling voor de nieuwe  

NAK-toetsen voor het virus- en bacterieonderzoek. 

De NAK-stand trok veel bezoekers die zeer positief 

waren over het veelzijdige aanbod en de bruikbare 

informatie die ze van de NAK-medewerkers  

hebben ontvangen.

Naast de vakbeurs en velddemonstraties werd er 

ook een internationaal congres gehouden. Tijdens 

dit congres sprak de technisch directeur van de 

NAK over het toepassen van moleculaire tech-

nieken in het aardappelonderzoek. Na afloop van 

het congres werd de Innovation Award uitgereikt. 

Met de ontwikkeling van een moleculaire toets 

rechtstreeks aan knolsap (multiplex real-time PCR) 

heeft de NAK de tweede plaats behaald. De jury 

roemde de NAK voor de hoge mate van innoviteit 

en de goede marktpotentie van deze toetsmethode. 

de NAK veel in de publiciteit 

In 2009 heeft de NAK veel in de publiciteit gestaan. 

Naast de aandacht die de media hebben besteed 

aan de ontwikkeling van de innovatieve mole-

culaire toets heeft de pers ook veel over andere 

producten en diensten van de NAK geschreven, 

waaronder over het gecombineerde onderzoek op 

virus en bruinrot en ringrot.

perspresentatie 

De NAK onderhoudt goede contacten met de pers. 

Om deze contacten te versterken, verzorgde de 

NAK in november een perspresentatie. Directie en 

medewerkers van de NAK gaven korte presentaties 

op organisatorisch en keuringstechnisch gebied. 

Centraal stonden de nieuwe laboratorium- 

technieken, de modernisering van de partijkeuring 

en het nieuwe AM-beleid. De vakpers was zeer 

enthousiast over het initiatief en daardoor volledig 

aanwezig.
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NAK-deskundigen hebben zitting in diverse internationale 

organen waarin het keuringsbeleid wordt opgesteld en  

uitgewerkt. Met buitenlandse collega-keuringsdiensten 

heeft de NAK frequent contact over het keuringsbeleid en 

de uitvoering ervan.

eu 

project ‘Betere regelgeving’

Het bedrijfsleven is tevreden over de werking van de EU-richtlijnen. Dit blijkt 

uit de antwoorden op de enquête die in 2008 is afgenomen door de EU. De richtlijnen 

bevorderen het vrije verkeer van uitgangsmateriaal en zorgen voor een breed en  

gevarieerd rassenaanbod. Wel signaleert het bedrijfsleven enkele problemen die  

moeten worden aangepakt, waaronder de complexiteit van de EU-regelgeving.  

De conclusie is dan ook dat de EU-regelgeving op hoofdlijnen gehandhaafd moet  

worden, maar wel vereenvoudigd waar dit kan. Brussel heeft een Actieplan opgesteld 

dat de komende 2,5 jaar wordt uitgewerkt. De belangrijkste punten daarin zijn:

- één vereenvoudigde EU-basisrichtlijn voor al het uitgangsmateriaal waarin ook de

 fytosanitaire aspecten zijn geregeld;

- harmonisatie van de implementatie bevorderen door EU-audits;

- verlaging van de administratieve lasten en kosten voor rassenregistratie en keuring;

- meer afstemming met andere beleidsterreinen (milieu, GGO’s, voedselveiligheid);

- een grotere rol voor het CPVO (Community Plant Variety Office);

- EU-Rassenlijsten moeten meer voor de gebruikers relevante informatie geven;

- grotere rol van het bedrijfsleven bij de totstandkoming van de regelgeving.

Bijeenkomst hoofden eu Keuringsdiensten (parijs) 

Deze jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld om ervaringen uit te wisselen over  

uitvoeringsaspecten van de keuringen en keuringsvoorschriften. Door excursies wordt  

kennisgenomen van de werkwijzen in het land waar de bijeenkomst wordt  

gehouden. Tijdens de bijeenkomst in 2009 is een nieuwe werkwijze afgesproken.  

Ieder jaar wordt nu een beperkt aantal onderwerpen besproken. Elk onderwerp wordt 

voorbereid door een bepaald land en dan besproken aan de hand van een notitie. 

Die moet een totaalbeeld geven van mogelijke overeenkomsten tussen de nationale 

systemen en eventuele aanbevelingen. Het uiteindelijke doel is harmonisatie van 

de uitvoering van de keuringen. Voor volgend jaar zijn de volgende onderwerpen  

gekozen: keuring rassen in onderzoek, kwekerszaad en keuring van landrassen.  

De NAK coördineert de voorbereiding van dit laatste onderwerp.

uNece 
De NAK vertegenwoordigt de overheid en de pootgoedsector in bijeenkomsten van 

de UNECE. Hier vindt afstemming plaats over aspecten rond keuring en certificering 

van pootaardappelen. Het doel is de keuringsmethoden, de uitvoering daarvan en 

de normstelling internationaal te harmoniseren. In 2009 kwamen de onderwerpen  

arbitrage, veldkeuring, nacontrole, bewaking van rasechtheid, normen voor  

inwendige knolgebreken en promotie van de UNECE-standaard aan de orde. Dit laatste 

onderwerp werd door de ‘UNECE Committee on trade’ in 2008 uitgeroepen tot  

speerpunt. Als eerste promotieactiviteit vond in maart 2009 in Cairo een work-

shop plaats. Het belangrijkste doel was vertegenwoordigers van landen uit Afrika 

en het Midden-Oosten te overtuigen van het belang van keuring en certificering en  

hen bekend te maken met de UNECE-standaard. Die kan als referentiekader handels-

belemmeringen voorkomen. Bij deze workshop was Nederland vertegenwoordigd door 

NIVAP en de NAK. De volgende workshop is gepland in 2010 in Indonesië.  

oeso
 
Jaarvergadering oeso (parijs)

Eén van de activiteiten van de OESO is het beheren van een 

Seed Scheme. Hierin worden wereldwijd afspraken voor 

de uitvoering van de veldkeuring van zaaizaden vastgelegd. 

Aan dit schema nemen zo’n 50 landen deel.

Tijdens de jaarvergadering is op basis van het Strategisch 

Plan, dat in 2008 is opgesteld, een Actieplan ontwikkeld 

met als hoofdpunten:

- monitoring van nationale programma’s ter bevordering 

 van de uniformiteit bij de toepassing van de richtlijnen;

- verbetering van de communicatie tussen lidstaten en internationale organisaties;

- opbouwen van relaties met beleidsmakers op andere terreinen van landbouw, 

 milieu, voedselveiligheid en fytosanitaire zaken;

- snellere aanpassing OESO-Richtlijnen aan nieuwe ontwikkelingen en wensen 

 sector;

- uitbreiding van het aantal deelnemende landen.

( iNter)NAtioNAle 

regelgeViNg eN relAties

10 11

2



Medewerkers van de NAK dragen bij aan het goede werk van de ISTA. De dag voor  

de jaarvergadering werd een workshop ‘ISTA Seed Analyst Training’ gegeven. Deze 

workshop werd geleid door de algemeen directeur van de NAK. Daarnaast vonden 

er van alle ISTA-comités bijeenkomsten plaats waaraan verschillende medewerkers 

van de NAK actieve bijdragen hebben geleverd. Op verzoek van de ISTA heeft de NAK 

ook een internationale workshop verzorgd over aanpassingen van de ISTA-Rules met 

betrekking tot kiemkracht.

De ISTA heeft in juni 2009 de jaarvergadering gehouden in Zurich, Zwitserland.  

Tijdens de vergadering werd besloten tot een aantal aanpassingen van de ISTA-Rules, 

waaronder het toestaan van de spiraalboor en cargoboor voor de bemonstering van 

zaad in kisten, big-bags, octabins en andere grote containers. Verder is nu ook bij 

bonen de conductivity test toegestaan. 

2e world seed coNFereNce 
Dit congres werd van 8 tot 10 september in Rome gehouden. De organisatoren waren 

de FAO, OESO, UPOV, ISTA en ISF. Het thema van het congres was de rol van nieuwe 

rassen en het gebruik van kwalitatief hoogwaardig zaaizaad bij de voedselproductie.

De belangrijkste conclusie van de conferentie was dat veredeling, zaaizaadproductie 

en betrouwbaar onderzoek een zeer belangrijke rol spelen bij de verhoging van de 

voedselproductie. 

Medewerkers van de NAK 
dragen bij aan het 

goede werk van de ISTA

werkgroep rasechtheid en raszuiverheid 

(oeso)

De werkgroep, waarin ook de NAK is vertegen-

woordigd, heeft voor de 72 belangrijkste gewassen 

de kenmerken voor veldkeuring en beoordeling 

controlevelden aangepast. De NAK heeft samen 

met de Schotse keuringsdienst een belangrijke 

rol gespeeld bij deze aanpassingen. Bij het onder-

zoek op rasechtheid en raszuiverheid (nacontrole) 

wordt onderscheid gemaakt tussen Prebasiszaad 

(PB) en Basiszaad (BZ) enerzijds en Gecertificeerd 

Zaad (CZ) anderzijds. Bij PB en BZ wordt primair 

gekeken naar rasechtheid en stabiliteit. Er komen 

geen normen voor raszuiverheid, omdat deze bij 

de veldkeuring van de corresponderende percelen 

wordt beoordeeld. Voor nacontrole CZ gelden wel 

normen voor raszuiverheid op grond waarvan 

bepaald wordt of een veldje wel of niet aan de 

eisen voldoet. De lijsten met kenmerken zijn te 

vinden op de OESO-website.

istA 
International Seed Testing Association (ISTA) is de 

internationale vereniging van zaaizaadlaboratoria.  

De ISTA heeft als doel het werelwijd bevorderen 

van de uniformiteit van zaaizaadanalyses. De ISTA 

bereikt dit doel door onder andere het verspreiden  

van analysemethoden, het accrediteren van  

laboratoria, de afgifte van onderzoekscertificaten 

en het verspreiden van kennis door publicaties, 

trainingen en workshops. 
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Bij buitenlandse vermeerdering is alleen nog 

schriftelijke toestemming voor vermeerdering 

nodig als het land van vermeerdering daar 

om vraagt. Het gebruik van synoniemen voor  

rasnamen is alleen onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan. Sommige landen willen stoppen met 

het verplichte CGO (Cultuur en gebruikswaarde 

Onderzoek). De meeste EU-landen en Brussel zijn 

hier echter tegen.



Nieuwe techNieKeN 

eN oNtwiKKeliNgeN

iNNoVAtioN AwArd 
Onderzoekers van de NAK ontwikkelden een moleculaire 

methodiek (PCR) waarmee vier aardappelvirussen,  

in één keer, rechtstreeks aan knolsap kunnen worden 

aangetoond. Hiermee heeft de NAK een doorbraak 

bereikt in het virusonderzoek in pootaardappelen.  

Deze betrouwbare methodiek (in het Engels: direct 

tuber testing) betekent namelijk een grote tijdwinst ten 

opzichte van de ELISA-methode. Dit komt doordat er 

niet eerst plantjes hoeven te worden opgekweekt om  

bladmateriaal te kunnen toetsen.

Tijdens PotatoEurope 2009 ontving de NAK voor deze 

prestatie de tweede prijs bij de uitreiking van de 

Innovation Award 2009. In het juryrapport werd melding 

gemaakt van de grote innovatieve prestatie en van de 

voordelen voor het bedrijfsleven bij het plannen van 

vroege exporten. 

Vanuit het bedrijfsleven is een groeiende belangstelling 

ontstaan voor deze nieuw toets. In antwoord hierop 

werd in 2009 de capaciteit van het laboratorium van de 

NAK uitgebreid.

Nieuwe oNtwiKKeliNgeN 
Onderzoekers van de NAK ontwikkelden ook een 

toetsmethode waarmee nu de drie ziekteverwekkende 

‘Erwinia’-soorten kunnen worden aangetoond. De toets 

is ontwikkeld nadat de NAK er als eerste achterkwam 

dat er nog een derde groep bacteriën is die – verstopt in 

de ‘soort’ Pectobacterium carotovorum. subsp. carotovorum 

– zwartbenigheid en stengelnatrot kan veroorzaken.  

Op dit moment is de ‘BioPlex Erwiniatoets’ de meest 

complete moleculaire toets. De volledig gevalideerde 

methodiek is, met ingang van het nacontroleseizoen 

2009, ingezet ter bepaling van de risico’s die teler of han-

delshuis lopen met bepaalde partijen pootaardappelen. 

De methodiek is gebaseerd op dezelfde principes als de 

moleculaire virustoets waarvoor de NAK de innovatie-

prijs ontving. Ondertussen wordt dit principe ook ingezet 

bij de verdere ontwikkeling van toetsen op aaltjes. 
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‘Erwinia’ iN BloemBolleN 
Ook in bepaalde bloembollen komen ‘Erwinia’-soorten voor. In 2009 voerde de NAK, 

samen met de Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 

(PPO) Bloembollen en kwekers van hyacinten een onderzoek uit naar de mogelijkheden 

om ‘Erwinia’ in hyacintenbollen aan te tonen. De eerste experimenten lieten een goede 

correlatie zien tussen de ‘BioPlex Erwinia-toets’ van de NAK, een stresstoets van 

PPO Bloembollen en de (op veldwaarnemingen gebaseerde) verwachtingen van het 

betrokken bedrijfsleven.

NAK oNliNe 
De technisch directeur van de NAK heeft in juni het digitale NAK-loket officieel 

geopend. Via dit loket kunnen telers en gemachtigde handelshuizen online  

onderzoeksgegevens raadplegen. Vanaf de start van het onderzoek is via de web-

site te volgen hoe het onderzoek verloopt (voortgang, opkomst, etc.). Ook kunnen 

digitaal kistenlabels, certificaten en versneld onderzoek worden aangevraagd. 

Het nieuwe digitale NAK-loket is door zowel handel als teler zeer positief ontvangen. 

Op ieder gewenst moment is voor hen inzichtelijk wanneer partijen beschikbaar 

komen en wat de definitieve klasse is. Op basis van deze informatie kan sneller een 

verkoopplanning gemaakt worden.
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4
pootAArdAppeleN

KeuriNgsseiZoeN 2009 
Door de snelle ontwikkeling van de gewassen  

startte eind mei al de veldkeuring. Er werd meer 

virus aangetroffen dan in het voorgaande jaar als 

gevolg van besmetting in 2008. In het begin van het 

seizoen waren de selectieomstandigheden goed, 

zodat veel viruszieke planten tijdig konden worden 

verwijderd. De verlagingspercentages op virus 

tijdens de veldkeuring zijn hierdoor vergelijkbaar 

met die in 2008. 

De weersomstandigheden waren gunstig voor de 

aardappelteelt. Wel kwam er weer veel Erwinia 

in het veld voor, met als gevolg veel verlagingen.  

De knolzetting was vroeg, zodat ook de oogst tijdig 

begon en grotendeels onder goede omstandigheden 

kon worden uitgevoerd.

perceNtAge VerlAgiNg 2009

perceNtAge VerlAgiNg 2008

gecomBiNeerd oNderZoeK
De NAK heeft dit jaar de werkwijze monstername 

voor het virus- en bacterieonderzoek gewijzigd. 

Het virusonderzoek (nacontrole) en het bruinrot- 

en ringrotonderzoek werden zoveel mogelijk aan 

hetzelfde monster uitgevoerd. Er werden in totaal 

2,8 miljoen knollen minder bemonsterd (30%). 

Hierdoor en door de centrale planning verliep de 

ontvangst van de monsters gestructureerder en 

efficiënter dan voorgaande jaren. Op arbeid en 

transport werd aanzienlijk bespaard. 

Via het NAK-loket kunnen telers en gemachtigde 

handelshuizen online het verloop van de onder-

zoeken volgen. Nieuw is dat de teler ook zelf mel-

ding van de datum van oogsten via internet kan 

maken. Deze meldingsdatum geldt als startpunt 

van het gecombineerde onderzoek, want vanaf 

dat moment bemonsteren de keurmeesters de 

partijen. Door deze strakkere planning werd 95% 

van de uitslagen van de monsters tijdig (vóór half 

november) verstrekt.

BruiNrot- eN riNgrotoNderZoeK
Om alle monsters op tijd vrij te geven voor het 

virusonderzoek, heeft het laboratorium van de 

NAK het bruinrot- en ringrotonderzoek een maand 

eerder afgerond dan in voorgaande jaren. In totaal 

zijn 24.000 monsters onderzocht op de aanwezig-

heid van bruin- en ringrot.

Naast dit integrale onderzoek voert de NAK in 

opdracht van de PD voor het tweede jaar de bruin-

rot survey in het oppervlaktewater uit, waarbij ook 

alle bevestigingstoetsen door de NAK zijn uitge-

voerd. In totaal zijn bijna 2.500 watermonsters en 

enkele tientallen bitterzoetplanten bemonsterd en 

getoetst op de aanwezigheid van de bruinrotbac-

terie. Ook voert de NAK in opdracht van de PD de 

teelt, grens en industrie surveys uit op zowel zet-

meel- als consumptieaardappelen. Hierbij zijn in 

totaal bijna 3.000 partijen bemonsterd en getoetst 

op de aanwezigheid van bruinrot en ringrot. Door 

deze inspanningen van de NAK is het besmettings-

niveau laag in de Nederlandse sector. Er zijn in 

2009 slechts twee besmettingen ontdekt.
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Am-oNderZoeK 
In 2009 heeft de NAK 93.000 grondmonsters (seizoen 2008/2009) onderzocht op de  

aanwezigheid van het aardappelcystenaaltje (AM). Dat is aanzienlijk meer dan het  

seizoen ervoor waarin meerdere laboratoria het officiële AM-grondonderzoek uitvoerden. 

Met ingang van 1 juli 2009 heeft de overheid bepaald dat alleen de NAK dit onderzoek mag  

uitvoeren. Ook zijn er bijna 1.100 soortbepalingen verricht. Met een soortbepaling  

wordt aangetoond welke aaltjessoort een AM-besmetting veroorzaakt (G. rostochiënsis of 

G. pallida). Ook voor dit onderzoek gebruikt de NAK de PCR-methode. Tot 1 juli 2010 is 

voor het verkrijgen van een wettelijke onderzoeksverklaring een onderzoek op basis  

van een extensieve bemonstering 600 ml grond per 

1 ha voldoende. Vanaf 1 juli 2010 moet volgens de 

nieuwe AM-richtlijn worden gewerkt.

VirusoNderZoeK (NAcoNtrole)
Het virusonderzoek had een omvang van zo’n vier miljoen knollen. In totaal zijn 17.620 

monsters onderzocht, afkomstig van 20.094 percelen (32.035 ha). Het verlagingspercen-

tage is in 2009 met 14.9%* gunstiger dan in 2008. 

* Stand per december 2009

Naast de ELISA-toets, waarbij topogen worden uitgeplant in de kas en de planten 

worden onderzocht, werd ook de veel snellere moleculaire toetsing (PCR) tijdens het 

nacontroleseizoen grootschalig ingezet. Met de PCR-toets wordt een tijdswinst geboekt 

van zo’n vijf weken in de uitslagverstrekking. Er zijn 2.542 monsters van 100 knollen, 

afkomstig van 1.624 percelen, onderzocht met behulp van de PCR-methode. 

Via NAK AGRO voert de NAK ook PCR-toetsen voor het buitenland uit. Bovendien wordt 

voor Zweden en Noorwegen het officiële onderzoek van pootaardappelen op virusziek-

ten uitgevoerd. Door de vrij late aanlevering van deze monsters sluit dit onderzoek 

goed aan op het Nederlandse virusonderzoek. Daarnaast wordt vrijwillig virusonder-

zoek uitgevoerd voor Duitsland en Denemarken.
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clieNt-export pootAArdAppeleN 
CLIENT, het programma van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) dat de administratieve en 

logistiek processen bij de export van pootaardap-

pelen ondersteunt, is in het verslagjaar volledig 

in gebruik genomen. De informatie over de partij-

inspectie, die de handelshuizen nodig hebben 

voor deze fytosanitaire certificaten, wordt digitaal 

opgehaald uit de NAK-database. Hierdoor hoeven 

er geen inspectiebiljetten meer uitgeschreven en 

gefaxt te worden. Voor de ondersteuning van het 

gebruik van CLIENT heeft de NAK een helpdesk 

geopend waar de handelsbedrijven met hun  

vragen terechtkunnen. LNV droeg bij in de kosten 

van de helpdesk. In totaal zijn 2.500 fytosanitaire 

certificaten aangevraagd.

AANtAl FytosANitAire 
iNspecties 2009

9.500 

600 

35 

exportinspecties pootaardappelen

exportinspecties consumptieaardappelen

exportinspecties landbouwzaaizaden

importinspecties consumptieaardappelen

5.000 
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wiJZigiNg KeuriNgsVoorschriFteN 
2010 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de minis-

ter van LNV wijzigen de keuringsvoorschriften per 

1 mei 2010 als volgt:

sorteergrondonderzoek

Het sorteergrondonderzoek op AM-cysten vervalt. 

Deze wijziging is het gevolg van de nieuwe 

AM-regelgeving (per 2010) en het geringe rende-

ment van het huidige onderzoek. Onderzoek van 

sorteergrond is, ook in de nieuwe EU-regelgeving, 

niet verplicht. Het voorgeschreven onderzoek op 

AM-cysten in het kader van export naar derde  

landen wordt vanaf 2010 uitsluitend uitgevoerd 

aan aanhangende grond.

certificering kwekersmateriaal

De hoeveelheid als kwekersmateriaal te certifice-

ren pootgoed wordt in overleg met Plantum NL 

gemaximeerd. Deze maatregel moet voorkomen 

dat materiaal van rassen die de rassenlijst niet 

halen of van de rassenlijst verwijderd zijn, in 

onbeperkte hoeveelheden in het handelsverkeer 

gebracht kunnen worden. 

KeuriNg op mAAt 
De NAK besloot in 2008 te onderzoeken of een 

minder intensieve partijkeuring haalbaar is.  

In oktober 2009 startte een praktijktest onder de 

naam ‘Keuring op maat’, waarin het voorgestelde 

model met een basis- en een eindkeuring, wordt 

getoetst. Aan deze test nemen 40 telers deel.  

De praktijktest is vooral bedoeld om de uit-

voerbaarheid van het nieuwe model te toetsen 

en mogelijke besparingen ten opzichte van de  

huidige keuring in kaart te brengen. Daarnaast 

wordt door steekproeven bekeken of het nieuwe 

systeem dezelfde kwaliteitsgaranties biedt als de 

huidige keuring. 

Nieuwe BestriJdiNgsrichtliJN 
AArdAppelmoeheid (Am) 
Op 1 juli 2010 treedt de nieuwe AM-bestrijdings-

richtlijn (2007/33/EG) in werking. In het algemeen 

betekent het nieuwe AM-beleid een verzwaring 

van de huidige regelgeving voor aardappel- 

moeheid. Zo wordt het standaard bemonste-

ringsniveau verhoogd van 600 ml naar 1500 ml 

grond per ha. Handhaving van 600 ml is alleen  

in bepaalde situaties nog mogelijk. Daarnaast  

worden besmettingen ruimer afgebakend en neemt 

de duur (teeltverbod) van besmetverklaringen toe. 

De NAK en de PD zijn in 2009 gestart met 

het voorbereiden van de uitvoering van het 

AM-beleid. Hierbij is gekeken naar de mogelijk- 

heden van het gebruik van gedigitaliseerde  

gegevens, omdat de nieuwe regelgeving kan  

leiden tot ingewikkelde situaties op percelen.  

Naar verwachting zal de NAK in 2010 online de 

beschikking krijgen over kaarten waarop alle offi-

ciële AM-besmettingen zijn weergegeven. Dit geldt 

ook voor kaarten met gegevens waarmee controle 

op het recht op de lage bemonsteringsintensiteit 

en de geldigheid van onderzoeksverklaringen 

wordt uitgevoerd. 

BlAdluiZeN eN AdViesdAtA 
Een driejarig onderzoekproject is in 2009 afge-

rond waarbij door de NAK en Plant Research 

International (PRI) gekeken is naar de efficiëntie 

waarmee bladluizen de nieuwe stammen Yntn 

en YnW van het aardappelvirus Y overbrengen. 

Tijdens het onderzoek werden, op één na, geen 

nieuwe bladluissoorten aangetroffen die ook al 

niet in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in 

Nederland voorkwamen. Bepaalde soorten blad-

luizen blijken Yntn en YnW efficiënter te kun-

nen overbrengen dan de bijna verdwenen Yn- 

stam, andere soorten deden dat minder efficiënt. 

Op basis van het onderzoek zijn de referentie-

waarden van enkele bladluissoorten aangepast. 

Bladluissoorten hebben verschillende referentie-

waarden, waarmee verschillen in effectiviteit van 

het overbrengen van virussen duidelijk gemaakt 

worden. Hoewel de aangepaste referentiewaarden 

resulteren in hogere waarden van de vectoren-
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druk, heeft dit in 2009 geen effect gehad op de 

wijze van vaststelling van loofvernietigingsdata. 

Doorslaggevend bij de vaststelling van de loof-

vernietigingsdata was het moment waarop er een 

duidelijke toename te zien was van het aantal 

bladluizen. Van de nieuw gevonden bladluissoort 

(Utamphorophora humboldti) wordt door PRI alsnog 

gekeken of hij stammen van het Y-virus kan over-

brengen. Het onderzoek werd gefinancierd door 

het Productschap Akkerbouw, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NAK.
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ZAAiZAdeN

KeuriNgseiZoeN 2009 

granen, peulvruchten en fijne zaden

Het areaal granen, peulvruchten en fijne zaden 

is met 500 ha afgenomen tot 7.600 ha. Met name 

het areaal vlas is sterk gedaald. Voor het eerst 

werd Japanse haver voor de keuring aangemeld.  

Dit gewas wordt vermeerderd om uiteindelijk te 

worden gebruikt als bestrijder van nematoden.

Er waren in de veldkeuring minder verlagingen 

dan vorig jaar. Bij Prebasis- en Basiszaad van  

granen zijn geen percelen wegens wilde haver 

afgekeurd.

Aangifte granen, peulvruchten en fijne zaden

 

Afkeuring/verlaging (in %) bij prebasiszaad 

en Basiszaad

  

grassen

Het areaal graszaad is iets toegenomen en kwam 

uit op 17.800 ha. Vrijwel alle percelen Gecertificeerd 

Zaad worden door erkende keurmeesters gekeurd.

Aangifte grassen 2009

Aangifte prebasiszaad en Basiszaad grassen

  

  

wiJZigiNg KeuriNgsVoorschriFteN 
2010 
De belangrijkste wijzigingen van de keuringsvoor-

schriften voor de zaaizaden zijn:

Belending bermen, weiden enz. bij cZ percelen 

grassen

Voor bermen, weiden, slootkanten enz. worden 

de volgende normen gehanteerd voor planten van 

hetzelfde gewas als het te keuren gewas:

- voor alles wat niet breder is dan zes meter geldt 

 een norm van max. 800 stengels per m2;

- voor bermen, akkerranden enz. die breder zijn 

 dan zes meter is de norm max. 400 stengels 

 per m2.

waardering i en ii bij granen

Bij PB en BZ wordt de norm voor Waardering I 

voor andere graangewassen verscherpt naar 0  

korrels per 500 gram (was 1 korrel). De Waardering 

II-normen voor vermenging met andere graansoor-

ten en andere plantensoorten worden verruimd 

naar de EU-minimumnorm.

Keuring pB en Basiszaad BZ grassen

Het tijdstip van de tweede keuring wordt  

vervroegd naar het stadium van vóór de bloei tot 

het begin van de bloei. Voordeel hiervan is dat de 

raszuiverheid beter is te beoordelen en eventuele 

belendingsproblemen tijdig kunnen worden  

gerectificeerd.
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erKeNNiNgeN

Veldkeuring door erkende keurmeesters 

Vijf bedrijven keurden de categorie Gecertificeerd 

Zaad zelf met erkende keurmeesters. Het betrof 

vier graszaadbedrijven en één graanbedrijf. De 

NAK voert ieder jaar op minimaal 5% van alle door 

de erkende keurmeesters beoordeelde percelen 

een controlekeuring uit. Vanwege tekortkomingen 

in voorgaande jaren lag dit percentage voor  

drie bedrijven hoger (2 x 7,5% en 1 x 10%). In totaal 

werden 248 controlekeuringen uitgevoerd op een 

aantal van 3367 percelen. Bij negen percelen kwam 

de keuringsuitslag van de controlekeuring niet 

overeen met die van de erkende veldkeuring wat 

neerkomt op 3,6%. Dat percentage is beduidend 

minder dan voorgaande jaren. Alle bedrijven 

namen de juiste corrigerende maatregelen. In 2010 

ligt daarom voor alle bedrijven het percentage 

controlekeuring weer op 5%.

De NAK voerde daarnaast 15 deskundigheids-

beoordelingen uit op een totaal van 33 ingezette 

erkende keurmeesters. Drie erkende keurmeesters 

bleken het beoordelen van de raszuiverheid nog 

niet voldoende te beheersen. Deze worden in het 

volgende jaar opnieuw beoordeeld.  
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iNterNAtioNAle sAmeNwerKiNg, 

trAiNiNgeN eN cursusseN

iNterNAtioNAle sAmeNwerKiNg
De NAK speelt een leidende rol in verschillende internationale samenwerkings- 

programma’s. Via het agentschap de EVD (Economische VoorlichtingsDienst) worden 

voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in de landen Macedonië en Oekraïne  

projecten uitgevoerd. Het doel van deze projecten is het trainen van nationale  

deskundigen in laboratoriumtechnieken en keuringszaken. 

Op verzoek van de FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) traint 

de NAK deskundigen van het ministerie van Landbouw uit Irak op het gebied  

van zaaizaadtechnologie. Op dit gebied heeft de NAK ook trainingen gegeven 

aan cursisten in het kader van programma’s van de Wereldbank en ICARDA 

(Internationale Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Droge Gebieden).

AANBod trAiNiNgeN eN cursusseN
De NAK biedt een groot aantal trainingen, cursussen, excursies, workshops en  

seminars aan waarvoor in binnen- en buitenland veel belangstelling is. De trainingen 

zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en worden 

gegeven aan bedrijven in de zaaizaad- en aardappelsector, keurings-

instellingen in andere landen, maar ook aan NAK-medewerkers om 

het hoge kennisniveau te behouden. De trainingen vinden plaats in 

Emmeloord, maar ook bij partnerorganisaties op locatie in zowel 

binnen- als buitenland. 

Voor de uitvoering van internationale projecten, trainingen en cursussen 

werkt de NAK nauw samen met NAK AGRO. 
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clieNt-export ZAAiZAdeN 
Voor zaaizaadbedrijven van landbouw- en tuinbouwgewassen is in 2009 een 

applicatie beschikbaar gekomen voor de export van zaaizaden naar derde  

landen. In het verslagjaar is de applicatie uitgebreid getest door de  

NAK en de exporteurs. De NAK zal ook voor de zaaizaadbedrijven een 

helpdesk inrichten. Via deze helpdesk wordt tevens de mogelijkheid voor  

het verzorgen van aanvragen in CLIENT geboden. Per 1 januari 2010 is de  

CLIENT-applicatie voor de landbouwzaaizaden in gebruikgenomen. 

ZAAiZAAdANAlyses 
De voortgang van de zaaizaadanalyses is volgens planning verlopen. Het aanbod van 

de ongeschoonde monsters (de C-analyse) lag dit seizoen 12% hoger ten opzichte van 

vorig seizoen. De schoningsafdeling heeft desondanks de monsters in dezelfde periode 

kunnen verwerken. 

Het aanbod van groenvoeders was 20% minder ten opzichte van het vorige seizoen.  

Het laboratorium van de NAK heeft hulp geboden aan erkende bedrijven door hun 

monsters te onderzoeken die ze zelf niet tijdig konden verwerken. 

De kwaliteit van wintertarwe was vergelijkbaar met die van 2008. De kwaliteit van  

wintergerst en triticale is iets minder en die van winterrogge bleek beter dan vorig jaar. 

Met het narijpen van tarwe en gerst werd snel gestopt, omdat het zaad beter afgerijpt 

was dan normaal. De wintertarwe en de wintergerst kiemden beter dan vorig jaar,  

terwijl de winterrogge en triticale in kiemkracht iets achteruit zijn gegaan. De gezond-

heid van de wintergranen was evenals vorig jaar gemiddeld genomen goed. 

Voor de vochtbepaling van tarwe en vlas wordt de NIR-methode gebruikt. Dankzij deze 

snelle methode zijn de vochtuitslagen dezelfde dag bekend. Een deel van de analyses 

wordt door erkende bedrijfslaboratoria uitgevoerd. De NAK controleert deze erkende 

laboratoria door middel van controleanalyses (5%), audits en ringonderzoeken. Over 

het algemeen komen de resultaten van de controleanalyses redelijk goed overeen met 

die van de bedrijven.
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Aardappelselectiecursus

De aardappelselectiecursus wordt elk jaar in februari/maart georganiseerd. De cursus 

behandelt aardappelziekten en ziektebeheersmaatregelen. De inhoud van de cursus 

en de wijze waarop deze wordt gegeven, zijn voor het Bureau Erkenningen (Onderdeel  

van de AOC-raad) aanleiding geweest deze cursus officieel te erkennen en te laten 

meetellen voor het verlengen van de gewasbescherminglicentie. 

Ook in Egypte, Rusland en Roemenië werden trainingen op het gebied van ziekten-

herkenning en veldkeuring gegeven.

Zaaizaadcursussen

Voor Nederlandse zaaizaadbedrijven zijn cursussen gegeven over de bemonstering van 

zaaizaad en de veldkeuring van grassen.

overige trainingen en cursussen

Voor buitenlandse groepen is bij de NAK een training virusonderzoek (nacontrole) 

gegeven. Daarnaast zijn op verzoek gastcolleges en praktijktrainingen gegeven aan 

studenten van Agrarische Hogescholen.

Nederland werkt samen met China in een project op het gebied van planten en  

plantaardige producten. Hieraan nemen verschillende organisaties deel. De NAK 

is benaderd om een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht van pootaardappel- 

certificering en -regelgeving. 

persoNeel eN orgANisAtie 

AlgemeeN
Investeren in kennis is een speerpunt in de strategie van de NAK. Dit gebeurt met 

opleidingen, deelname aan workshops en individuele (coaching)gesprekken aan de 

hand van persoonlijke ontwikkelplannen.

BedriJFsoNtwiKKeliNg
Begin 2009 is het integraal bedrijfsontwikkelplan, waarvan in 2008 de fundamenten zijn 

gelegd, verder uitgewerkt. Ook is begonnen met de uitvoering ervan. Alle elementen 

van de bedrijfsvoering, die nodig zijn om tot een integrale bedrijfsontwikkeling te 

komen, zijn benoemd en in onderlinge relatie gebracht. Aan de hand van thema’s 

worden de komende jaren diverse kennismodules gemaakt ter ontwikkeling van de 

medewerkers en ter verankering van de aanwezige, unieke kennis om zodoende die 

kennis ook voor de toekomst in de organisatie te behouden.

persoNeelsgegeVeNs 
Op peildatum 1 november 2009 waren er 249 medewerkers (223 fte) in vaste dienst.  

De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. Van de medewerkers is 57% man en 43% vrouw.

Het verloop van het personeel was groter dan in 2008. In 2009 verlieten in totaal 14 

medewerkers de NAK. De NAK verwelkomde 22 nieuwe medewerkers. De uitbreiding 

was nodig in verband met het verwachte vertrek van medewerkers (pensionering) in 

de nabije toekomst. 
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AANtAl Fte’s persoNeel iN 
VAste dieNst

medewerKers per leeFtiJdsgroep

(oNliNe) opleidiNgeN
De ontwikkeling van de NAK valt of staat met de 

ontwikkeling van de medewerkers van de NAK. 

Om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kun-

nen bieden, is het verbreden van de inzetbaarheid 

van onze medewerkers een noodzaak. Een van de 

middelen om te komen tot een duurzame perso-

neelsontwikkeling is het aanbieden en volgen van 

opleidingen. In 2009 hebben medewerkers van ver-

schillende afdelingen diverse opleidingen gevolgd. 

Vanwege de ontwikkelingen op automatiserings-

gebied, zoals het digitale NAK-loket, is er extra 

geïnvesteerd in opleidingen op dit werkterrein. 
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Overige afdelingen 
Ondersteunende afdelingen 
Automatisering en informatie incl. IT 
Laboratorium 
Buitendienst incl. Proef & Controlebedrijf 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

6 

38 

74 
82 

49 

56 jaar en ouder
46 - 55 jaar
36 - 45 jaar
26 - 35 jaar
Tot 25 jaar

NAK oNliNe school 
Met enkele externe partijen wordt gewerkt aan duurzame samenwerkingsrelaties 

op het gebied van kennisoverdracht. Zo is in 2009 de NAK Online School van start 

gegaan, waarbij medewerkers zelfstandig een groot aantal opleidingen kunnen volgen.  

Deze manier van het aanbieden en volgen van opleiden ziet de NAK als een  

volgende stap in het verbreden van de inzetbaarheid en toekomstbestendig maken 

van haar medewerkers. Naast het online leren wordt met externe partijen gewerkt aan  

kennisoverdracht en ontwikkelprogramma’s waar zowel de medewerkers van de NAK 

als derden aan deel kunnen nemen. De komende jaren ligt de focus op het toegankelijk 

maken en delen van kennis voor zowel de NAK-medewerkers als de mensen in de 

(werk)omgeving van de NAK.

erKeNNeN VAN VerworVeN competeNties 
De NAK is in 2008 gestart met twee EVC-pilots (Erkennen van Verworven Competenties) 

waarbij medewerkers hun kennis en ervaring officieel kunnen laten erkennen en vast-

leggen in een Ervaringscertificaat. Hiervoor is samenwerking gezocht met een tweetal 

opleidingsinstituten, het Groenhorst College en de HAS Den Bosch. Een aantal mede-

werkers heeft in 2009 een Ervaringscertificaat behaald.

proJect sAmeNwerKeN
In 2009 is het project SamenWerken van start gegaan. Het doel van  

dit project is om medewerkers te stimuleren met ideeën te komen om 

slimmer (samen) te werken. Alleen dan kan de NAK als organisatie sterker 

worden en beter inspelen op de wensen van de medewerkers en hun klanten. Dit is een 

uniek project en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanuit het Nederlands Centrum voor 

Sociale Innovatie (NCSI), is ook aandacht voor dit SamenWerken-

project. Tijdens een nationaal seminar is onder andere uiteenge-

zet wat de kenmerken van de aanpak van het project bij de NAK 

zijn geweest. Het project kreeg veel waardering van de aanwezige 

deskundigen.



FiNANciëN

Door de vroege presentatie van dit jaarverslag is 

het niet mogelijk de financiële resultaten over het 

verslagjaar bekend te maken. Daarom volstaat  

de NAK in dit verslag met het geven van enige 

algemene informatie.

De NAK sloot het jaar 2008 af met een nega-

tief resultaat. Sinds midden jaren negentig van  

de vorige eeuw vindt de financiering van de  

pensioenregeling plaats via een zogenaamd  

gesepareerd beleggingsdepot. De geldmiddelen, 

benodigd voor de pensioenverzekering, worden 

in dit depot belegd. Gunstige beleggingsresultaten 

zorgden ervoor dat de NAK jarenlang geen of 

beperkt geld in het depot hoefde te storten. Door 

de negatieve opbrengsten in het depot in 2008 is 

de premieafdracht in 2008 sterk gestegen en moest 

er een voorziening ter hoogte van 3,6 miljoen 

euro worden getroffen om aan de verplichtingen  

te kunnen blijven voldoen. De toegenomen  

premiedruk en het treffen van de voorziening 

hadden een sterk negatief effect op het bedrijfs-

resultaat.

 

Aanpassingen in de systematiek veldkeuring 

pootaardappelen in verband met de bacterie-

ziekten leidden tot hogere keuringskosten dan 

was begroot. Tegenvallers ontstonden ook door  

de kosten voor de automatisering die hoger  

uitkwamen dan begroot en de nadelige effecten 

van de ontvlechting van de buitendiensten van de 

NAK en NAK AGRO.

Mede door de gestegen pensioenpremies kon de 

begroting 2009 niet sluitend gemaakt worden. 

Verder is de personele bezetting uitgebreid in  

verband met pensionering van medewerkers in de 

nabije toekomst. Op basis van de voorlopige cijfers 

wordt verwacht dat de begroting 2009 tenminste 

wordt gehaald. 

De begroting voor 2010 sluit licht positief.  

De personele bezetting neemt onder andere af  

door pensionering van een aantal medewerkers. 

Verder zijn en worden diverse maatregelen  

genomen om kostenbesparingen te realiseren. 

 

Balans per 31 december 2008 (x € 1.000)  

(geconsolideerde cijfers van de NAK)  

   

activa 2008 2007

   

Vaste activa 10.630  10.400 

Vlottende activa 7.747  8.289   

  18.377 18.689 

   

   

Passiva 2008 2007

   

Eigen vermogen 9.366  13.069 

Voorzieningen 286  1.470 

Langlopende schulden 151  303 

Kortlopende schulden 8.574  3.847 

     

  18.377  18.689 

 

  

   

Winst- en verliesrekening (x € 1.000)  

     

  begroting jaarrekening

  2009 2008

   

Omzet keuringswerk 16.610  14.845 

Omzet overige werkzaamheden 10.500  9.453 

     

Totaal omzet 27.110  24.298 

   

Personeelskosten 16.190  17.964 

Overige kosten 11.040  11.158 

     

som der bedrijfskosten 27.230  29.122 

   

Bedrijfsresultaat -120  -4.824 
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Bestuur, directie, or 

eN VAste commissies

Bestuur

D. Luteijn, voorzitter

U.O. Hiddema, vice-voorzitter

C.J.M. van Arendonk

W.A. Blijdorp

B.J. van Dinter

A.C. van Elsen

E.A.M. de Laat

S. Monster

J.P.M. Muijsers

P. Oosterveld, secretaris 

directie

P. Oosterveld, algemeen directeur

E. Casteleijn, technisch directeur

VAste commissies 

pootaardappelen

A.J. Haverkort, voorzitter

F.J.A. Janssen, adviseur

W. in ‘t Anker

L.L.A.M. Geurts 

J.C. Hoogland 

P.L. Oldenkamp 

E. Casteleijn, secretaris

Zaaizaden

A.J. Haverkort, voorzitter

A.J.B.P. Bossers 

H.A.M.M. Capello 

H.A. Hamster

D. de Heer 

J.J. Penning 

T.E. Wouda 

E. Casteleijn, secretaris
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oNderNemiNgsrAAd 

R.A. van de Vijver, voorzitter 

W.A. Verwillegen, vice voorzitter

A. Bood

A.J. Hamelink

J.A. de Hondt

T.J. Kuipers

C.A.M. Roos

A.A. van der Weijden

E.H.M. van Woerkom, secretaris

W. Vis, ambtelijk secretaris
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AFKortiNgeN

aOC-raad Brancheorganisatie van alle agrarische opleidingscentra

BKD Bloembollenkeuringsdienst

ClIeNT Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een 

  Nieuwe Toekomst

CPvO Community Plant Variety Office

elIsa Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay

eU Europese Unie 

esF Europees Sociaal Fonds

evC Erkennen van Verworven Competenties

evD Economische Voorlichtingsdienst 

FaO Food and Agriculture Organization

ggO Genetisch Gemodificeerd Organisme

Has Hogere Agrarische School

IFs International Food Standard

IsF International Seed Federation 

IsTa International Seed Testing Association

lNv Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

NCsI Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

NIr Near Infrared

OesO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PCr Polymerase Chain Reaction

PD Plantenziektenkundige Dienst

PPO  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

PrI Plant Research International

rva Raad voor Accreditatie

UNeCe United Nations Economic Commission for Europe

UPOv International Union for the Protection of New Varieties of Plants
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contactgegevens:

Randweg 14 
Postbus 1115 
8300 BC Emmeloord
Tel.: +31 (0)527 63 54 00
Fax: +31 (0)527 63 54 11
E-mail: nak@nak.nl

www.NAK.Nl


