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“Kiemkrachtsonderzoek:
elk kiemplantje wordt
nauwkeurig beoordeeld.”
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voorwoord

“Relaties onderhoud je niet
als afdeling, maar als bedrijf.”

Goede voeding is van primair belang voor de mens.

Met de overheid werden in het kader van Plantkeur

Hoogwaardig uitgangsmateriaal is de basis voor de pro-

afspraken gemaakt over het dienstenpakket van de NAK.

ductie van gezond en veilig voedsel. Als keuringsinstantie

Een aantal taken van NAK AGRO ging over naar de NAK en

speelt de NAK hierbij een belangrijke rol. Helemaal sinds

er werd een organisatorische scheiding tussen de NAK en

de NAK in 2007 de fytosanitaire inspecties van partijen

NAK AGRO aangebracht. In dit jaarverslag wordt om die

die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit derde landen

reden ook slechts beperkt over de dochteronderneming

(niet EU-landen) heeft overgenomen van de overheid.

NAK AGRO bericht.

In 2008 trof de voedselcrisis veel landen. Het laatste
kwartaal van 2008 stond in het teken van de wereldwijde

De NAK heeft altijd opengestaan voor wensen vanuit

financiële crisis. Deze overschaduwde de discussie over

de praktijk en wil deze nog meer vertalen naar haar

de voedselcrisis, die toeneemt door de sterk groeiende

producten en diensten. Daarom heeft de NAK in 2008

wereldbevolking en het aanwenden van voedingsgewas-

een project opgestart om medewerkers meer bewust te

sen voor de productie van biodiesel. Het keuringspakket

maken van het belang van goed relatiebeheer. In het pro-

van de NAK omvat de belangrijkste voedingsgewassen

ject worden alle medewerkers betrokken om ontvangen

rijst, maïs, granen en aardappelen. Nederland is daarbij

signalen van buiten gezamenlijk te vertalen naar ieders

veruit de grootste exporteur van pootaardappelen ter

afdeling. De NAK-adviseur verwoordt het zo: “relaties

wereld. Het continu verbeteren van de kwaliteit van de

onderhoud je niet als afdeling, maar als bedrijf”.

diensten van de NAK is dus een blijvende uitdaging.
Mede namens het bestuur bedank ik de medewerkers
Het bestuur stelde in 2008 het strategische plan vast voor

van de NAK voor hun motivatie en het werk dat verzet

de komende drie jaar. Kernwoorden zijn: investeren in

is. Dankzij hun inzet heeft de NAK zich in 2008 verder

kennis, keurings- en onderzoeksmethoden. Verderop in

ontwikkeld en verbeterd. Dit werd ondermeer tijdens de

dit verslag leest u meer over de NAK-strategie en het

audits van de Raad voor Accreditatie (RvA) vastgesteld.

innovatieve vermogen van de NAK.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
De overname van de exportkeuringen van de overheid in
2007 heeft een behoorlijke impact gehad op de interne
organisatie. Het dienstenpakket van de NAK breidde

Pieter Oosterveld

aanzienlijk uit zonder toename van de omvang van

algemeen directeur

de ondersteunende afdelingen. Voor het bedrijfsleven
betekende deze overdracht een betere service met lagere
kosten. Ook werd voor het bedrijfsleven een meer
efficiënte werkwijze bereikt doordat de NAK-partijkeuring
en de exportkeuring nu vaak worden gecombineerd.
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1	organisatie

Ontwikkelingen

Al jaren worden medewerkers van de NAK bij de Bloem-

De NAK nam in 2007 de keuringen van partijen die

bollenkeuringsdienst (BKD) ingezet voor de veldkeuring.

bestemd zijn voor of afkomstig uit derde landen over van

In 2008 intensiveerde de NAK de samenwerking met de

de overheid (project Plantkeur). Door deze overdracht

BKD. Zo worden medewerkers van de BKD ingezet voor

werd voor het bedrijfsleven een meer efficiënte werkwijze

partijkeuringen van de NAK en voert de BKD de grond-

bereikt, doordat in veel gevallen de NAK-partijkeuringen

bemonstering voor aardappelmoeheid (AM)-onderzoek

en de exportkeuringen nu worden gecombineerd.

uit conform het NAK-kwaliteitssysteem.

Daarnaast is de NAK een aantal survey-werkzaamheden
uit gaan voeren, waaronder survey-oppervlaktewater
en survey-bemonstering bruinrot/ringrot. Ook is de

Strategie

NAK verantwoordelijk voor een belangrijk deel van

Het bestuur stelde in 2008 het strategisch plan vast voor

het diagnostisch onderzoek op het voorkomen van

de periode 2009 - 2011. Het bestuur keek hierbij terug op

quarantaine ziekten in aardappelen. De overdracht is

de succesvol verlopen overname van diverse taken van

goed verlopen.

de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in 2007. Het bedrijfs-

De NAK heeft regelmatig overleg gevoerd met bedrijven

leven is tevreden en de interne organisatie van de NAK is

in de verschillende sectoren, onder andere met de

versterkt. Het bestuur realiseert zich ook dat door deze

handelaren in consumptieaardappelen. Deze handelaren

overname de overheid meer eisen aan de NAK stelt.

vormen een nieuwe doelgroep voor de NAK. De bedrijven
toonden zich tevreden over de aanpak van de NAK.

De NAK verwacht een redelijk stabiel areaal voort-

Ook de overheid is tevreden getuige de goede resultaten

kwekingsmateriaal in Nederland. Voor met name

van de audits tijdens het periodieke overleg.

pootaardappelen is het belangrijk om efficiënt om te gaan

Het project Plantkeur kreeg in 2008 een nasleep. In 2007

de Brusselse regelgeving heeft mogelijk een nadelig

heeft de NAK goede afspraken gemaakt met de minister

effect op de hoeveelheid beschikbare grond. De schaal-

met het beschikbare areaal. De ziektedruk is hoog en

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over

vergroting en professionalisering in de teelt blijft door-

de taakscheiding tussen de NAK en NAK AGRO. Deze

gaan. Ondernemers verwachten een dienstverlening van

taakscheiding was een gevolg van het besluit van de

de NAK die meer aansluit op hun eigen bedrijfsvoering,

minister om private laboratoria, waaronder NAK AGRO,

zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

niet meer toe te staan het wettelijke AM-onderzoek uit te
voeren. Ondanks de zorgvuldig gemaakte afspraken hier-

Door

over bleven grote onduidelijkheden bestaan bij de markt-

laboratoriummethoden voor de kwaliteitsvaststelling

de

intensieve

teelt

neemt

de

vraag

naar

partijen. Uiteindelijk heeft zelfs de Tweede Kamer zich er

toe. Hier ligt een rol voor de NAK. Metingen tijdens het

mee beziggehouden. Zo werden opmerkingen gemaakt

productieproces moeten bijdragen tot verhoging van de

over de wijze waarop de NAK zich presenteert. De NAK

efficiency van de teelt.

besloot enkele aanpassingen door te voeren. Zo werd de
website aangepast en werden logo’s van NAK AGRO van
de auto’s van de NAK verwijderd.
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In Brussel loopt het project Better Regulations. Uitkomsten
van dit project hebben mogelijk effect op de regelgeving

Opening vernieuwd laboratorium NAK door
burgemeester Noordoostpolder

en dus ook op de keuringsvoorschriften van de NAK.

In

Verwacht wordt dat dit voor de komende drie jaar nog

NAK gemoderniseerd. In juni werd het vernieuwde

niet tot aanpassingen zal leiden. Uiteraard houdt de NAK

laboratorium van de NAK officieel heropend door de

de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

heer W. Ridder van Rappard, burgemeester van de

2008

zijn

verschillende

laboratoria

binnen

de

gemeente Noordoostpolder.
De NAK ziet de volgende hoofdlijnen voor de strategie:
-

De aanpassing van de laboratoria was noodzakelijk,

meer flexibiliteit aanbrengen in de keuringen, gericht

omdat de NAK haar taken heeft uitgebreid met analyses

op de kwaliteit en deskundigheid van het bedrijf;

op diverse quarantaine ziekten. Dit werk werd voorheen

het investeren in keuringsmethoden en laboratorium-

door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in Wageningen

technieken ter vaststelling van de kwaliteit;

uitgevoerd. Het gemoderniseerde laboratorium is nu

het investeren in de kennis van de medewerker.

onder meer geoutilleerd voor onderzoek naar de
aanwezigheid van de bruinrotbacterie in oppervlaktewater en bitterzoetplanten.

Directie
Het bestuur van de NAK en de heer ir. D.A.M. Risseeuw,

Een andere reden om de laboratoria uit te breiden en te

technisch directeur van de NAK, hebben in onderling

moderniseren is de ontwikkeling van de zogenaamde

overleg besloten de arbeidsovereenkomst per 31 decem-

PCR-methode geweest. De NAK heeft deze toetsmetho-

ber 2008 te beëindigen. Bestuur en de heer Risseeuw zijn

diek voor een belangrijk deel zelf ontwikkeld. Met PCR

tot de conclusie gekomen dat de verschillen van inzicht

kunnen virussen, bacteriën, schimmels en nematoden

over het te voeren beleid en de uitvoering daarvan een

betrouwbaar worden aangetoond (zie ook hoofdstuk 3).

goede samenwerking in de weg stond.

De ontwikkelingen in de agrarische sector maken het
voortdurend noodzakelijk om methoden van keuringen
en analyses aan te passen aan de regelgeving en de
wensen van de sector. De NAK speelt hierop in door te
innoveren in onder andere de ontwikkeling van nieuwe
onderzoeksmethodieken en moderne laboratoriumfaciliteiten. Naast het nieuwe PCR-laboratorium is ook
het nematodenlaboratorium volledig gemoderniseerd.
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Accreditaties
Met haar accreditaties bewijst de NAK dat haar werkwijze
voldoet aan internationale standaarden. De NAK is door
de RvA geaccrediteerd op de ISO/IEC 17020-norm voor de
veldkeuring en de partij-keuring van pootaardappelen.
De ISO/IEC 17020-norm is de internationale norm voor
inspectie-instellingen. De NAK is al vele jaren geaccrediteerd door de International Seed Testing Association
(ISTA) voor het zaaizaadonderzoek. Hierdoor is de NAK
onder meer bevoegd voor het afgeven van ISTA-certificaten. De ISTA zet zich in voor wereldwijde uniformiteit bij
het nemen en onderzoeken van monsters van zaaizaden.
Met de overdracht van de fytosanitaire taken is ook het
toezicht op de NAK toegenomen. Naast de audits door de
RvA en de ISTA, beoordelen nu ook auditoren van de PD
het werk van de NAK.
In het kader van de overdracht van de fytosanitaire
taken van de PD heeft de NAK de 17025-accreditatie
behaald voor het bruinrot- en ringrotonderzoek en het
AM-onderzoek. Verder is het laboratorium geaccrediteerd
(17025) voor het overige nematodenonderzoek. De NAK
heeft hiermee invulling gegeven aan de accreditatieplicht
voor de laboratoriumonderzoeken die voortvloeit uit de
meerjarenovereenkomst Plantkeur.

Klachten, beroepen en bezwaarschriften
College van B&W op werkbezoek bij de NAK
Een delegatie van het college van B&W heeft in oktober

Klachtenoverzicht

een werkbezoek gebracht aan de NAK. Tijdens het

De NAK streeft naar een hoog kwaliteitsniveau van

werkbezoek waren de vernieuwde laboratoria van de

haar dienstverlening. Desondanks kan er wel eens iets

NAK volop in gebruik voor het virusonderzoek van

misgaan. Klachten die bij de NAK binnenkomen worden

pootaardappelen en het bruin- en ringrotonderzoek.

erg serieus genomen en, indien mogelijk, zo snel mogelijk

De delegatie was onder de indruk van de grootschalig-

opgelost. Door het wegnemen van de oorzaken blijft de

heid van de onderzoeken die de NAK uitvoert. Ook van

NAK werken aan de verbetering van haar dienstverlening.

de innovatiekracht van de NAK was het college onder de

Alle klachten zijn binnen de vastgestelde termijn

indruk.

afgehandeld. Uit de analyses van de klachten zijn
meerdere verbeteringen gerealiseerd. Er waren geen
aanleidingen om keurings- of analyseresultaten in te

Registratie en Kwekersrecht Onderzoek (RKO)

trekken. Jaarlijks wordt het klachtenoverzicht op de

In 2008 is het Registratie en Kwekersrecht Onderzoek

NAK-website gepubliceerd.

(RKO) voor landbouwgewassen voor het eerst uitgevoerd
op het Proef- en Controlebedrijf van de NAK. Dit als gevolg

Bezwaarschriften

van de samenwerking met Naktuinbouw die de verant-

In 2008 heeft de NAK 22 bezwaarschriften ontvangen.

woordelijkheid voor de uitvoering van dit onderzoek

Vijf richtten zich tegen een keuringsbeslissing en 17

in 2007 heeft overgenomen van LNV. Een medewerker

hadden betrekking op het in rekening brengen van

van het Proef- en Controlebedrijf is door Naktuinbouw

het extra tarief wegens een te late aangifte zaaizaden.

opgeleid tot onderzoeker kwekersrecht en is voor

De NAK heeft tien bezwaren tegen het extra tarief gegrond

gemiddeld drie dagen gedetacheerd bij Naktuinbouw.

verklaard. Van de vijf bezwaren tegen een keurings-

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn proefvelden

beslissing zijn er vier ongegrond verklaard en één gegrond.

aangelegd voor de gewassen aardappelen, grassen, tarwe,

Alle bezwaren zijn binnen de wettelijk voorgeschreven

gerst en vlas. Als een nieuw ras voldoet aan de normen die

termijn afgehandeld.

zijn vastgesteld voor onderscheidbaarheid, uniformiteit
en stabiliteit wordt het ingeschreven in het Nederlandse
Rassenregister. Het bestuur van Naktuinbouw bezocht de
door de NAK aangelegde proefvelden en faciliteiten.
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Beroepen
In een sinds 2005 lopende beroepszaak over een afkeuring
op bacterieziek heeft de sector bestuursrecht van de
Rechtbank Groningen de NAK in het gelijk gesteld.
Belanghebbende heeft hiertegen hoger beroep ingesteld
bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit hoger beroep loopt nog. In 2008 is er tweemaal beroep
ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Deze beroepen hadden betrekking op de verwerking van
aardappelen en het opleggen van een dubbel keuringstarief bij een te late aangifte. Beide beroepen lopen nog.
Er is tweemaal een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend bij de Voorzieningenrechter van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven. Deze kortgedingen hadden
betrekking op de verwerking van pootaardappelen.

Communicatie NAK
De werkzaamheden van de afdeling Communicatie
hebben als doel de relatie tussen de NAK, haar medewerkers en de buitenwereld te onderhouden op zo’n
manier dat het imago, de naamsbekendheid en de bekendheid met het product en dienstenaanbod van de NAK
worden geoptimaliseerd. Diverse communicatiemiddelen
en -activiteiten hebben het afgelopen jaar bijgedragen dit
doel te verwezenlijken.

Nieuwe productvellen NAK
In 2008 ontwikkelde de NAK een aantal productvellen om
klanten te informeren over diverse nieuwe producten.
Dit als gevolg van de overname van diverse fytosanitaire
werkzaamheden van de PD. Met de overheid zijn daarbij
afspraken gemaakt over het dienstenpakket van de NAK.
Een aantal taken van NAK AGRO ging over naar de NAK,
waaronder het aardappel- en AM-onderzoek. Daarnaast
werd een organisatorische scheiding tussen de buitendiensten van de NAK en NAK AGRO aangebracht. In de
presentatie naar buiten wordt duidelijk een onderscheid
gemaakt tussen de NAK en NAK AGRO. Zo is de dubbele
bestickering van de bedrijfsauto’s verwijderd.

Digitale nieuwsbrief
In 2008 zijn tien digitale nieuwsbrieven verschenen.
De digitale nieuwsbrief wordt, zodra er actuele zaken zijn
te vermelden, verstuurd naar ca. 6.000 geïnteresseerden.

Website
De website is continu voorzien van nieuwsberichten.
Gebleken is dat de pers met regelmaat de nieuwsberichten
overneemt in de vakbladen, wat de reikwijdte van de
berichtgeving vergroot. De NAK-site wordt door gemiddels 250 unieke bezoekers per dag bezocht. Pieken in de
bezoekersaantallen waren er vooral bij de publicatie van
de aangiftecijfers en de loofvernietigingsdata.
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“6000 geïnteresseerden
ontvangen
de digitale
nieuwsbrief”.

Advertenties
Om in contact te komen met mensen die het bedrijf
willen komen versterken, heeft de NAK in verschillende
media wervingsadvertenties geplaatst, waaronder in
de Pieperkrant. Belangstellenden werden via deze
advertentie gestimuleerd zich aan te melden voor een
kennismakingsbijeenkomst. Een groot aantal potentiële
medewerkers maakte van de uitnodiging gebruik.

Stimulering
De Verenigde Naties hebben 2008 uitgeroepen tot
het internationale jaar van
de aardappel. De Stichting
De Bildtse Aardappelweken
organiseerde in het kader
hiervan in de gemeente
Het Bildt diverse activiteiten met als doel de consument
en burger het belang en de waarde van de aardappel voor
het dagelijks leven te laten (her)ontdekken. De NAK heeft
een stimuleringsbijdrage verleend aan het ambitieuze
programma dat hiervoor is opgesteld.

Themadagen
Om de naamsbekendheid te vergroten en de contacten
met de klanten te onderhouden, nam de NAK deel aan
diverse themadagen, waaronder:
-

de Aardappeldemodag te Westmaas;

-

de 2e Nationale Bodemgezondheidsdag en

-

de Landelijke demodag Bodemkwaliteit ‘Bodem 2008’
en Biovelddag te Lelystad.

Interne communicatie
De

informatievoorziening

naar

NAK-medewerkers

verliep in 2008 via diverse kanalen. Met uitzondering van
de vakantieperiode is er maandelijks een informatiebijeenkomst voor de binnendienstmedewerkers van
de NAK georganiseerd over uiteenlopende bedrijfsonderwerpen. Daarnaast zijn de medewerkers via een tweemaandelijks infobulletin op de hoogte gehouden van
actueel nieuws afkomstig van diverse afdelingen binnen
de NAK. Andere belangrijke informatiebronnen zijn
het personeelsblad Bladrol en intranet die geregeld
geactualiseerd en aangevuld worden met relevante
informatie voor de medewerkers. Vanzelfsprekend staan
ook alle procedures, instructies en documenten, die deel
uitmaken van het kwaliteitssysteem, op het intranet.

NAK in de ban van het EK-voetbal
Tijdens de EK in juni 2008 heeft de NAK besloten mee
te spelen via een promotionele actie. Elke medewerker
kreeg een setje oranje strandballen dat ze weg konden
geven aan relaties. Deze strandballenactie is een succes
geweest. De NAK was in een recordtempo 5.000 ballen
kwijt. Met de strandballen heeft de NAK niet alleen
heel Nederland oranje gekleurd, maar ook het doel van
deze PR-actie bereikt, namelijk het vergroten van de
naamsbekendheid.

NAK - Jaarverslag 2008



2

(inter)nationale regelgeving
en relaties

NAK-deskundigen hebben zitting in diverse internationale
organen, zoals de Europese Unie (EU), de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de
ISTA en de United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE). In deze organen wordt het keuringsbeleid opgesteld
en uitgewerkt. Daarnaast heeft de NAK regelmatig contact met
collega-keuringsdiensten in het buitenland over het keuringsbeleid en de uitvoering.

EU
Project ‘Betere regelgeving’

-

zaaizaad en pootgoed van landrassen wordt voorzien
van een leverancierslabel.

In 2008 heeft de EU een enquête gehouden onder het
bedrijfsleven, overheden en keuringsinstellingen om na te

De NAK registreert bedrijven die landrassen vermeerderen,

gaan of de huidige richtlijnen nog aan de gestelde doelen

controleert de maximale hoeveelheden en voert een

voldoen. Ook is gevraagd naar suggesties voor verbete-

nacontrole uit.

ring en vereenvoudiging van de regelgeving. In totaal zijn
244 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen. De meeste

Derogaties

daarvan zijn afkomstig uit Frankrijk (42), gevolgd door

Als gevolg van het natte weer in Noordwest-Europa zijn

Nederland (22). Uit de antwoorden komt naar voren dat

er ook dit najaar weer veel derogatieverzoeken ingediend

het bedrijfsleven tevreden is over het bestaande stelsel en

voor een lagere kiemkracht. Het doel van derogatie is om

dat er weinig behoefte is aan (grote) veranderingen.

bij een tekortsituatie toch voldoende zaaizaad beschikbaar te hebben.

Nieuwe Richtlijn Landrassen
De EU heeft een Richtlijn opgesteld voor de registratie en

Miniknollen

keuring van landrassen van landbouwgewassen.

De afzet van Nederlandse miniknollen naar ondermeer

De belangrijkste kenmerken van de Richtlijn zijn:

Denemarken en Frankrijk ondervindt hinder als gevolg van

-

-

-

-

landrassen kunnen op basis van niet-officieel

zeer strenge toetseisen op exotische quarantaineziekten.

onderzoek worden opgenomen;

Dit heeft tot gevolg dat Nederlandse minikollen niet op

lidstaten moeten de oorsprongsgebieden van

hetzelfde niveau kunnen instromen in de productie-

landrassen officieel aanwijzen. Zaad mag alleen

systemen als de in die landen geproduceerde miniknollen.

in deze gebieden worden geproduceerd;

Plantum kaartte dit probleem aan bij de minister van LNV,

zaaizaad en pootgoed van landrassen moet voldoende

die initiatief nam voor overleg en acties waarbij ook de

raszuiver zijn. Een officiële keuring en officieel

NAK werd betrokken. Eén van de acties betreft het overleg

onderzoek zijn niet voorgeschreven;

met de Deense autoriteiten om de verschillen van inzicht,

voor zaaizaad en pootgoed van landrassen gelden de

de noodzaak voor harmonisatie en oplossingsrichtingen

normen van de laagste generatie/klasse;

te bespreken. Het Nederlandse standpunt hierbij is dat

per landras mag maximaal 0,5% (0,3% voor erwt,

de Nederlandse minikollen moeten voldoen aan de

tarwe, gerst, maïs, aardappel en koolzaad) van de

Europese eisen. Daarnaast is een volledige toetsing op alle

totale gebruikte hoeveelheid zaaizaad en pootgoed

exotische ziekten niet noodzakelijk als het bewakings-

van de betreffende soort in het verkeer worden

systeem van een land voldoende waarborgen biedt.

gebracht (of een hoeveelheid die nodig is voor

De discussie hierover wordt in 2009 voortgezet.

inzaai van 100 ha);

Ook tussen de continenten is overleg gaande (tussen

de totale hoeveelheid zaaizaad en pootgoed pootgoed

North American Plant Protection Organization (NAPPO)

van landrassen van één soort mag niet meer zijn dan

en

10% van de totale gebruikte hoeveelheid zaaizaad en

Organization

pootgoed van de betreffende soort;

voor de internationale handel van vitromateriaal van

European

aardappelen.

10
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and
(EPPO)

Mediterranean
over

Plant

Protection

fytosanitaire

richtlijnen

Bijeenkomst Hoofden EU keuringsdiensten
(Tallinn, Estland)

Werkgroep Rasechtheid en Raszuiverheid (OESO)

Deze jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld om ervaringen uit

met de door de werkgroep Rasechtheid en Raszuiverheid

te wisselen over uitvoeringsaspecten van de keuringen en

opgestelde:

de keuringsvoorschriften. In 2008 werd de bijeenkomst

-

definities van rasechtheid, raszuiverheid en afwijkers;

in Estland gehouden. In totaal waren 23 van 27 lidstaten

-

raszuiverheidsnormen nacontrole hybride rassen

-

tekst dat de nacontrole ‘door of onder toezicht van

Tijdens de Jaarvergadering van de OESO is ingestemd

van maïs, sorghum;

vertegenwoordigd. De belangrijkste punten van bespreking waren de controle op onbedoelde GGO-vermenging
in conventioneel zaad, de keuring en certificering van

de keuringstelling’ wordt uitgevoerd.

biologisch zaad, de keuring van rassen in onderzoek
en van landrassen. Ook werd er gesproken over de

In de werkgroep is uitvoerig gesproken over de veldjes-

EU-gelijkstelling van derde landen en OESO-certificering,

grootte en de toe te passen raszuiverheidsnormen bij de

de handelswijze bij reeds gecertificeerde partijen die niet

nacontrole. Mede dankzij Nederland is voorkomen dat

aan de eisen voldoen, de uitwisseling van de resultaten

in de OESO-‘Guidelines’ onnodig grote controlevelden

van de nacontrole tussen de lidstaten, de nacontrole van

zijn opgenomen.

pootaardappelen en over erkenningen.

Voor 36 gewassoorten zijn inmiddels de kenmerken en
de beoordeling van controlevelden voor de veldkeuring
aangepast. Besloten is voor nog eens 27 soorten de

OESO

kenmerken bij te werken. De NAK speelt, samen met
de Schotse keuringsdienst, een belangrijke rol in deze

Jaarvergadering OESO (Chicago, USA)

aanpassingsoperatie.

Ook de OESO heeft een enquête gehouden over de
werking van de OESO-Regelingen (Schemes). Op grond van
de antwoorden en suggesties is een ontwerp Strategisch
Plan opgesteld. Tijdens de jaarvergadering in Chicago
is ingestemd met de voorgestelde hoofdlijnen en de
ontwerptekst voor de missie en de doelstellingen.
Bij de doelstellingen gaat het vooral om effectieve
implementatie van de Schemes en monitoring daarvan
en om uitbreiding van de Schemes. Uitbreiding van de
Schemes, met landen en/of gewassen, is geen doel op
zich, maar moet plaatsvinden als de zaadsector daaraan
behoefte heeft.

NAK - Jaarverslag 2008

11

Werkgroep pootaardappelen UNECE
bij de NAK

ISTA

De UNECE ontwikkelt agrarische kwaliteitsstandaar-

geleverd aan het goede werk van de ISTA. Zo werden de

den ten behoeve van de internationale handel. UNECE-

workshops ‘ISTA Quality Management’ en ‘Seed Testing

De NAK heeft in 2008 weer een belangrijk aandeel

door

on temperate grass and weed seed species’ door een des-

overheden, producenten, importeurs, exporteurs en

kundige van de NAK gegeven in Taiwan, India en Kenia.

standaarden

worden

internationaal

gebruikt

internationale organisaties. De activiteiten in het kader

Daarnaast heeft dezelfde deskundige audits voor de ISTA

van de pootaardappelstandaard hebben als doel om de

uitgevoerd in Griekenland, Duitsland, Zwitserland en

keurings- en certificeringsmethodieken, normstelling en

Nieuw Zeeland.

terminologie internationaal te harmoniseren.

Verschillende medewerkers van de NAK zijn vertegen-

UNECE biedt een platform voor afstemming over

woordigd in diverse technische comités van de ISTA,

certificerings- en kwaliteitsaspecten. De standaard heeft

waaronder die van bemonstering, vocht, zuiverheid,

een adviserende functie.

kiemkracht, tetrazolium, etc.

De werkgroep pootaardappelen van de UNECE was in

Medewerkers van het zaaizaadlaboratorium hebben het

oktober te gast bij de NAK. Vertegenwoordigers van

afgelopen jaar meegewerkt aan kiemkracht, vochtbepa-

keuringsinstellingen van twaalf landen, waaronder

ling en tetrazolium validatietesten voor onder andere

Canada en de Verenigde Staten, konden kennisnemen van

veldboon, sla en komkommer. Deze testen worden

de laatste ontwikkelingen bij de NAK. Een onderzoeker

uitgevoerd om methoden in de ISTA-Voorschriften (Rules)

van Plant Research International (PRI/WUR), gaf uitleg

te verbeteren.  

over de Erwinia-problematiek en het onderzoek op dat
terrein.  

12
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“De goede relatie met LNV is
voor de NAK van groot belang.”

Contacten NAK

Verder ontvangt de NAK regelmatig bezoekers uit het

De NAK heeft nationaal en internationaal regelmatig con-

binnen- en buitenland. In 2008 waren het delegaties uit

tact met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties,

onder meer diverse EU-landen, maar ook uit Wit-Rusland,

de overheden en collega-keuringsdiensten. Deze contacten

Israël, China, Cuba, Rusland, Brazilië, Zwitserland,

worden benut voor afstemming van het beleid, belangen-

Oekraïne, Libanon, Soedan en Marokko.

behartiging en uitwisseling van ideeën. Binnen de internationale verbanden, zoals de EU, de OESO, de ISTA en de
UNECE, is de NAK direct betrokken bij de totstandkoming

Relatie NAK en LNV

van het keuringsbeleid. Hieronder volgt een opsomming

De NAK onderhoudt een goede relatie met LNV. Door de

van organen waarin de NAK vertegenwoordigd is en de

overname van diverse taken van de PD is het overleg

contacten die de NAK heeft:

geïntensiveerd. In de in 2007 afgesloten meerjarenovereenkomst zijn ondermeer afspraken gemaakt over de

-

het ministerie van LNV;

taken die de NAK uitvoert. Dit heeft tot gevolg gehad

-

Klankbord en sectorwerkgroep akkerbouw (PD);

dat de NAK nu opdrachten heeft die voorheen door NAK

-

Plantum NL;

AGRO werden uitgevoerd. In de overeenkomst is ook het

-

Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO);

toezicht geregeld.

-

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO);

LNV en de NAK hebben

-

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV);

twee keer per jaar een

-

collega keuringsdiensten (Naktuinbouw, BKD, KCB);

gesprek over de voort-

-

Raad voor de Plantenrassen;

gang van het werk, de

-

Wageningen UR en daaraan verbonden

knelpunten die zich

instituten (waaronder Plant Research International

hierbij

(PRI), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO),

de resultaten van de

Wageningen International en het LEI;

audits die LNV uitvoert.

-

Permanent Comité Teeltmateriaal van de EU;

De gesprekken verlopen in goede sfeer.

-

OESO Jaarvergadering en Extended Advisory Group;

De nauwe relatie met LNV is voor de NAK van groot

-

OESO Werkgroep Rasechtheid en Raszuiverheid;

belang. De NAK voert wettelijk voorgeschreven werk-

-

ISTA;

zaamheden uit. Een juiste afstemming met LNV is nodig

-

EPPO;

om dit werk goed en verantwoord te kunnen uitvoeren.

-

UNECE ‘specialised section seed potatoes’;

-

Beleids Advies Commissie landbouwzaaizaden van

voordoen

en

het Productschap Akkerbouw (PA);
-

Werkgroep zaaizaden van LTO;

-

Werkgroep pootaardappelen van LTO;

-

Werkgroep Toezicht GGO’s van de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA);

-

Buitenlandse keuringsinstellingen, instituten en
bedrijven;

-

Jaarvergadering van de hoofden van
EU-keuringsdiensten.

NAK - Jaarverslag 2008
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3	nieuwe technieken en
	ontwikkelingen

De agrarische sector is continu in beweging. De NAK volgt de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de voet. De NAK wil
een belangrijke bijdrage leveren aan de hoge kwaliteit van
het Nederlandse pootgoed. De NAK blijft daarom innoveren
door de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden voor
zowel virus-, schimmel-, bacterie- en nematodenonderzoek.
Ook springt de NAK in op de mogelijkheden die het digitale
tijdperk biedt. De vernieuwingstrajecten op IT-gebied maken
een betere en volledige digitalisering van de dienstverlening
mogelijk.

Afdeling Laboratoriummethoden en
Diagnostiek

leven een betaalbaar alternatief geboden wordt voor
de serologische nacontroletoetsingen (ELISA). Daarnaast
Diagnostiek

wordt, bij het inzetten van de moleculaire toets, een

(L&D) is de researchafdeling van de NAK. Deze afdeling

tijdswinst geboekt van meerdere weken. Dit komt door-

De

afdeling

Laboratoriummethoden

&

ontwikkelt serologische en moleculaire methodieken

dat er geen plantjes meer hoeven te worden opgekweekt.

voor het aantonen van schimmels, bacteriën, virussen,

De multiplex Taqman PCR werd in 2008 ook toegepast

viroïden, nematoden in plant, bodem en omgeving.

bij toetsontwikkeling voor de drie veroorzakers (Erwinia-

Ook vormt de afdeling het expertisecentrum van de NAK

soorten) van zwartbenigheid en stengelnatrot.

op het terrein van nieuwe en weinig bekende ziekten.
Op het nieuwe PCR-laboratorium is de multiplex Taqman

Moleculaire technieken (PCR)

PCR-test voor aardappelvirussen tijdens het nacontrole-

Op het gebied van nematodendetectie ontwikkelde de

seizoen 2008 al opgeschaald naar 1.950 monsters (19.500

afdeling L&D recent moleculaire methodieken (PCR)

PCR-bepalingen). Dit is zeer succesvol verlopen en de

aardappelcystenaaltjes

vraag was groot. In 2008 is nog gewerkt met een quotum-

in mengsels van beide Globodera-soorten. Ook zijn er

systeem. In 2009 wordt de capaciteit uitgebreid, zodat alle

nu moleculaire methodieken beschikbaar voor het identifi-

aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

voor

de

soortbepaling

van

ceren van onder meer de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne
chitwoodi en Meloidogyne fallax en voor het aantonen van

Aftoetsing besmette watermonsters

eiproppen van deze quarantaineaaltjes in knolmonsters.

Voor het eerst voerde de NAK in 2008 het onderzoek

De NAK werkt aan een methodiek voor de kwantitatieve

uit van oppervlaktewater en bitterzoetplanten op de

detectie van deze soorten in de grond.

aanwezigheid van bruinrotbacteriën. Voor de aftoetsing
van besmette watermonsters gebruikt de NAK ondermeer

Doorbraak in het onderzoek

de BOX-PCR-methode (moleculaire fingerprinting) om

De NAK ontwikkelde in het verslagjaar een moleculaire

definitief de bacterie te identificeren. Daarnaast voert

toets (multiplex Taqman PCR) waarmee een doorbraak

de NAK een pathogeniteitstoets op tomaat uit. Hierbij

werd bereikt bij het gelijktijdig, in één reactie, toetsen op

wordt de bacterie in de tomaat gespoten en gekeken of

vier aardappelvirussen. De moleculaire toets biedt veel

er typische symptomen ontstaan, zoals een snelle

voordelen. Zo kunnen grotere submonsters aardappelen

verwelking.

in één keer getoetst worden, waardoor aan het bedrijfs-

14
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“De NAK toetst vier

aardappelvirussen
in één keer.”

IRIS zaaizaden en pootaardappelen

GPS	

De NAK heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een aantal

De NAK is een pilot gestart om Global Positioning

vernieuwingstrajecten op IT-gebied. Sinds de tweede helft

System (GPS)-apparatuur en digitaal kaartmateriaal te

van 2008 zijn de voorlopige resultaten van de Z-analyse

gebruiken bij de grondbemonstering voor aardappel-

beschikbaar voor zaaizaadfirma’s via de website van de

moeheid (AM)-onderzoek. Hierbij wordt, de door Plant

NAK. De Z-analyse is voor de firma’s een belangrijk

Research International (PRI) ontwikkelde, software

onderdeel in het proces van certificering van zaaizaden

gebruikt die berekent hoe het perceel zo efficiënt mogelijk

van granen en groenvoeders. Naast het opvragen van

kan worden bemonsterd. Monsternemers hoeven zelf

de eindresultaten van de analyse zijn nu dus ook

geen kaarten van de bemonsterde percelen meer te

tussentijdse

tekenen en kunnen de verkregen informatie digitaal naar

resultaten

van

onder

andere

vocht,

zuiverheid, kiemkracht en gezondheid via de NAK-website

kantoor verzenden. De NAK streeft ernaar dat telers de

in te zien.

aanvraag voor AM-bemonstering tezamen met een kaart

Het programma voor de veldkeuring van zaaizaden is in

en de kaart, voorzien van eventueel zichtbare, besmette

naar de NAK sturen. De NAK koppelt vervolgens de uitslag
2008 nog éénmaal grondig aangepast. Met behulp van

stroken op de kavel, digitaal terug. Ook een koppeling met

de vernieuwde programmatuur kunnen telers online

de administratie van bestrijdingsmaatregelen behoort

verschillende zaken regelen, zoals de aangifte van percelen

dan tot de mogelijkheden.

voor de keuring, het inzien van onderzoeksuitslagen en

Daarnaast wordt GPS gebruikt bij de afbakening van

het aanvragen van certificaten.

perceelsgedeelten,

Door de diensten via internet aan te bieden, treedt er

en het vastleggen van monsterpunten bij oppervlakte-

een efficiencyverbetering op. Alle gegevens worden snel

waterbemonstering en gecontroleerde percelen in het

uitgewisseld met belanghebbenden.

kader van diverse regelingen van het Productschap.

zoals

teeltverboden

knolcyperus

Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot wordt in 2009
besloten of dit plan verder wordt uitgewerkt.

NAK - Jaarverslag 2008
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4	pootaardappelen
Keuringsseizoen 2008
Het seizoen 2008 begon met een lange periode van
droogte direct na het poten van de aardappelen.
Vooral in het noorden was de ontwikkeling van de
gewassen hierdoor slecht. Er traden grote verschillen
op tussen de percelen. Door het droge weer, dat tot juli
aanhield, kwam er minder Erwinia voor dan in
voorgaande jaren. Wel was er meer virus aanwezig en
werd in het noorden meer primair virusziek gevonden.
Dit was waarschijnlijk het gevolg van de vroege
bladluisvluchten in combinatie met de droge omstandigheden waardoor de symptoomexpressie slecht was
(moeilijke selectie).
De loofvernietigingsdata werden relatief vroeg vastgesteld. Het loof van de meeste percelen werd na deze
data vernietigd, met als gevolg dat er weinig gebruik
gemaakt kon worden van ontheffing van de nacontrole.
Bij de veldkeuring is 82% van het areaal in de aangegeven
klasse gebleven. In totaal is 18,2% verlaagd, inclusief 2,4%
afkeuring. De verlagingen inclusief afkeuringen worden
voor 11,2% veroorzaakt door bacterieziekten en voor 3,4%
door virusziekten. De aanwezigheid van primair virus is
voor 1,9% de oorzaak en 1,7 % betreft het overige (stand,
vermenging etc.) Vorig jaar was 27% verlaagd, inclusief
8% afkeuring.

Veldkeuring percentage verlaging

30
25
20
15
10
5
0
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Naar

aanleiding

van

de

tegenvallende

resultaten

betreffende de verlagingen door bacterieziekten in
de afgelopen jaren, is tijdens de telersvergaderingen
gediscussieerd over hoe de kwaliteit van het pootgoed
kan worden verbeterd en het aantal verlagingen kan
worden teruggedrongen. Uit de discussies kwam naar
voren dat de verantwoordelijkheid voor een optimale
teelt en kwaliteit bij de teler ligt en de verantwoordelijk
voor het vaststellen van die kwaliteit bij de NAK. De NAK
heeft daarom dit seizoen meer dan voorheen de
aandacht gericht op percelen waarin geselecteerd werd en
op percelen met onduidelijke verwelkingssymptomen.
Daarnaast bezocht de keurmeesters de percelen minder
‘voorspelbaar’. Omdat het geen echt ‘bacteriejaar’ was,
waren de effecten van de genomen maatregelen moeilijk
meetbaar. Ondanks dat mag worden geconcludeerd dat
de maatregelen hebben bijgedragen tot een verbetering
van de keuring op bacterieziekten. In totaal is 11,2%
verlaagd op bacterieziekten (zie meerjarenoverzicht).

% verlaagd door bacterieziekten (Erwinia)
tijdens de veldkeuring
25

20

15

10

5

0
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Nacontrole
De oogst van pootaardappelen kwam door de natte
weersomstandigheden twee weken later op gang dan in
2007 en daarmee ook de ontvangst van de nacontrolemonsters. Daarnaast was de nacontrole omvangrijker
dan de voorgaande jaren. Deze twee factoren hebben er
voor gezorgd dat een aantal uitslagen later dan verwacht
bekend werd.

In de eerste helft van september nam het monsteraanbod
enorm toe. De NAK heeft de verwerkingscapaciteit
aanzienlijk opgevoerd.
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft de nacontrole
een omvang van zo’n 4 miljoen knollen. In totaal werden
17.380 monsters onderzocht (4 miljoen knollen), afkomstig van 20.250 percelen (32.400 ha). Het verlagingspercentage 2008 is met 20,5 %* hoog.
*Stand per december 2008

Meerjarenoverzicht verlagingen in de nacontrole
25
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5

0

Voor het eerst werd de snellere moleculaire toetsing
(PCR) tijdens het nacontroleseizoen grootschalig ingezet.
Aan exporteurs was een capaciteit van 1.600 monsters
toegezegd. Uiteindelijk zijn 1.950 monsters onderzocht
met de nieuwe methode. Dit zijn 19.500 PCR-bepalingen.

18
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Bruinrot- en ringrotonderzoek
Ook in 2008 zijn alle pootgoedpartijen onderzocht op de
aanwezigheid van bruin- en ringrot (24.000 monsters).
Naast dit integrale onderzoek voerde de NAK in opdracht
van de PD voor het eerst de bruinrot survey in het
oppervlaktewater uit. In totaal werden bijna 2.500
watermonsters

genomen

en

gecontroleerd

op

de

aanwezigheid van de bruinrotbacterie. Daarnaast werden
bitterzoetplanten onderzocht op aanwezigheid van
bruinrotbacteriën.

Import- en exportinspecties
De overname van de import- en exportinspecties van
poot-, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
van de overheid is voor de bedrijven probleemloos
verlopen. In 2008 werd 80% van de exportinspectie
in combinatie met de NAK-partijkeuring uitgevoerd.
In totaal zijn 11.000 exportinspecties voor pootaardappelen en 2.600 exportinspecties voor consumptieaardappelen verricht.
De afgifte en waarmerking van het fytosanitair certificaat
voor export van landbouwzaaizaden buiten Europa
verliep eveneens zonder problemen. Het merendeel
van de waarmerkingen gebeurde op locatie door de
keurmeesters. Daarnaast maakten bedrijven gebruik van
de mogelijkheid van aanvraag via het NAK-kantoor.
In totaal zijn 450 fytosanitaire certificaten aangevraagd.

Aantal fytosanitaire inspecties 2008

De importinspecties op consumptieaardappelen vonden
plaats in de haven van ontvangst of op de door de PD
erkende importlocaties. Om de inspecties efficient uit te
voeren werkte de NAK samen met het KCB. In totaal zijn
door de NAK ongeveer 100 importinspecties uitgevoerd.

NAK - Jaarverslag 2008
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“NAK controleert met behulp
van CLIENT of partijen voldoen
aan de exporteisen”.

CLIENT-export pootaardappelen

Wijziging keuringsvoorschriften 2009

Voor het verbeteren van de administratieve en logistieke

Elk jaar worden organisaties en telers in de zaaizaad- en

processen bij de import en export van landbouwproduc-

pootaardappelsector uitgenodigd om voorstellen in te

ten is het LNV-programma CLIENT ontwikkeld. CLIENT

dienen voor wijziging van de keuringsvoorschriften.

staat voor “Controles op Landbouwgoederen bij Import

De NAK voorziet deze voorstellen van een advies en

en Export naar een Nieuwe Toekomst”. In dit verslagjaar

verzendt deze aan de sectororganisaties. De vaste

werd de applicatie voor de export voor pootaardappe-

commissies van de NAK nemen vervolgens een besluit

len buiten de EU opgeleverd. De pootaardappelsector is

over de ingediende voorstellen. Daarna moet het bestuur

daarmee de eerste plantaardige sector die het proces van

van de NAK de besluiten goedkeuren. Voor wijziging van

exportcertificering elektronisch laat ondersteunen.

het NAK-keuringsreglement is ook goedkeuring van de
minister van LNV nodig.

De ontwikkeling van CLIENT-export vond plaats in nauwe

Onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van

samenwerking met de VWA, de PD, de NAO (exporteurs)

LNV wijzigen de keuringsvoorschriften per 1 mei 2009 als

en de NAK. De NAK investeerde veel tijd in het aanpas-

volgt:

sen van de NAK database om te zorgen voor een koppeling van de  partijkeuringsresultaten met de fytosanitaire

Opschorting afkapping klasse S

eisen per land in CLIENT. Deze inspectieresultaten zijn

In bijzondere situaties kan pootgoed van de klassen S t/m

volledig digitaal beschikbaar gemaakt.

A nogmaals in dezelfde klasse worden geteeld. Voor de

De exporteurs kunnen met CLIENT de landeneisen

het pootgoed heeft geteeld. Deze beperking is achterhaald

raadplegen, aanvragen voor export doen, controleren

en daarom is besloten deze te laten vervallen.

klasse S was die mogelijkheid beperkt tot het bedrijf dat

of aanvragen voor partijen voldoen aan de landeneisen
en fytosanitaire certificaten opmaken. De laatste stap is

Termijn afkapping nieuw ras

het waarmerken van de fytosanitaire certificaten door

Nieuwe rassen worden de eerste zes jaren vanaf het

de NAK. Hierbij controleert de NAK met behulp van

moment van opname in het Nederlandse rassenregister

CLIENT of de partijen voldoen aan de eisen van het land.

niet afgekapt. In toenemende mate wordt pootgoed

Grote voordelen zijn, dat het gebruik van papieren

vermeerderd van rassen die in een ander EU-land zijn

inspectiebiljetten (IB) en het controleren van het gebruik

geregistreerd. Vanaf 2009 geldt daarom de clausule

van de juiste bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten

‘zes jaar na registratie’ ook voor deze rassen.

niet meer nodig zijn.

Aangifte en herfstteelt
Hoewel het eerste met CLIENT afgegeven certificaat

De mogelijkheid voor aangifte van herfstteelt vervalt.

op 15 januari werd gewaarmerkt, is het gebruik van

Aangifte voor herfstteelt komt zeer sporadisch voor.

CLIENT voor de oogst van 2007 beperkt gebleven.

De vaste commissie houdt de mogelijkheid open om

Bij oogst 2008 wordt CLIENT op grotere schaal gebruikt.

in uitzonderlijke gevallen aangiftes na 15 juni nog te

Per 1 januari 2009 is CLIENT volledig ingevoerd. Dit is

accepteren. Besluitvorming hierover vindt plaats in

een belangrijke stap naar een volledig elektronische

maart 2009. Herfstteelt was ruim 20 jaar geleden even

gegevensuitwisseling in de toekomst. De laatste stap is

actueel, maar al snel bleken kwaliteitsproblemen

het rechtstreeks elektronisch aanbieden van informatie

(Phytophthora, virus) deze teelt te ontmoedigen.

en fytosanitaire certificaten aan de autoriteiten van
importerende landen.
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Keuring C voor eigen gebruik
(‘ATR-vermeerdering’)

Erwinia

De keuring voor eigen gebruik (klasse C), zal op basis

agenda van de NAK en de pootgoedsector. De bacteriën

van de voorwaarden en instructies van het Productschap

die symptomen van zwartbenigheid en stengelnatrot

Akkerbouw (PA), worden uitgevoerd.

veroorzaken,

De voorwaarden zijn:

problemen. Sinds 2004 is een projectteam gestart dat

-

De Erwinia-problematiek staat de laatste jaren hoog op de

zorgen

de

laatste

jaren

voor

meer

geen ‘ATR-vermeerdering’ en reguliere pootgoedteelt

onderzoekt hoe de Erwinia-problematiek kan worden

op hetzelfde bedrijf;

opgelost. Dit onderzoek, waarbij ook de NAK is betrokken,

vermeerdering en uitplant vinden plaats binnen een

loopt tot eind 2008. Het Erwinia-onderzoek moet

straal van 25 km vanaf het bedrijf.

antwoord geven op de vraag hoe een besmetting tot
stand komt en hoe deze zich vervolgens verspreidt
binnen en tussen partijen. Met deze informatie kunnen

Keuring op maat

telers gericht maatregelen nemen om besmettingen met

In 2007 kondigde de NAK een studie aan naar de mogelijk-

Erwinia’s op een laag niveau te houden.

heden voor aanpassing van de huidige systematiek van

Naast de oplossingen die voortkomen uit het onderzoek,

de partijkeuring. Deze keuring wordt gekarakteriseerd

wordt er ook gekeken naar verbeteringen in het keurings-

als een keuring in opbouw. Volgens deze werkwijze kan

systeem. Het project wordt grotendeels gefinancierd door

een deel van de voorgeschreven hoeveelheden te keuren

de NAO en LTO.

pootaardappelen, uitgedrukt in een aantal balen, tijdens

Het project krijgt in 2009 zeker een vervolg. Hierover zijn

het lezen en sorteren van de pootaardappelen worden

besluiten genomen door de NAO en LTO.

gekeurd. Ook bij de zogenaamde combikeuring (partijkeuring plus exportkeuring gelijktijdig) is dit mogelijk.
De keurmeester ziet met deze werkwijze een partij vaker
dan alleen bij een eindkeuring en hij hoeft minder balen
open te maken. Door zijn frequente bezoeken heeft
hij goed zicht op eventuele risicopartijen en hij kan
tegelijkertijd sorteergrond bemonsteren en certificaten
afleveren.
Het bestuur en de vaste commissie voor pootaardappelen
van de NAK besloten te onderzoeken of een minder
intensieve keuring, met tenminste handhaving van de
kwaliteit, haalbaar is. De roep van vooral grote telers
om kostenverlaging ligt aan dit besluit ten grondslag.
Een nieuwe werkwijze moet leiden tot lagere kosten.
Vooral op grote bedrijven kan de NAK efficiënter keuren
dan op kleine(re) bedrijven. Grote bedrijven zien dit
voordeel nu niet terug in de huidige tarieven.
Tijdens de telersvergadering in januari 2009 presenteert
de NAK een uitwerking van de plannen.

NAK - Jaarverslag 2008

21

Resultaten NAK-enquête Erwinia

5	zaaizaden

In het voorjaar van 2008 enquêteerde de NAK een
46-tal telers, waarvan gedurende drie jaren door de
NAK geen percelen als gevolg van Erwinia zijn verlaagd.

Keuringseizoen 2008

Bij deze groep telers werden interessante correlaties
tussen bedrijfsvoering en handelingen tijdens het

Granen, peulvruchten en fijne zaden

teeltseizoen, inclusief bewerking en bewaring, gecon-

Het areaal zaaizaden van granen, peulvruchten en

stateerd. Het gaat om vrijwel gesloten bedrijven, waar

fijne zaden is met ruim 8.000 ha gelijk gebleven met  

relatief voorzichtig met stikstof wordt omgegaan.

voorgaande jaren. Het areaal wintertarwe is duidelijk  

Ook is er grote aandacht voor het verwijderen van rotte

toegenomen en ook zomergerst vertoont een lichte

knollen tijdens het rooien en inschuren en worden jonge

groei. Vlas laat een zeer sterke teruggang zien. Dit jaar

stammen meestal in kiembakken voorgekiemd en met

is voor het eerst op grote schaal koolzaad gekeurd.

de hand gerooid. Daarnaast hechten de telers veel belang

Het betreft hybride rassen van Duitse en Franse

aan het voorkómen van condensvorming op knollen.

veredelingsbedrijven. Voor dit type rassen gelden grote

Deze constateringen ondersteunen de gedachte dat het

isolatieafstanden ten opzichte van andere percelen kool-

bij een effectieve beheersing van Erwinia niet gaat om

zaad. In Duitsland en Frankrijk, waar zeer veel koolzaad

één specifieke maatregel, maar om een samenspel van

wordt geteeld, is het vaak moeilijk aan die eisen te vol-

meerdere factoren.

doen. Afkeuring of verlaging op raszuiverheid kwam

Als onderdeel van de enquête is van deze groep telers een

verder dat bij vlas bijna de helft van de ruim 700 ha pre-

aantal drie- en vierjarige stammen getoetst op Erwinia.

basiszaad wegens onvoldoende raszuiverheid is verlaagd

In een deel hiervan is een latente besmetting aange-

naar de categorie basiszaad-Elite of C1.

het meeste voor bij tarwe en triticale. Opvallend is

toond. Hoewel het percentage latent besmette partijen
vergelijkbaar is met het landelijk beeld, ligt het niveau
van de besmetting duidelijk lager. Bij de meeste besmet-

Aangifte granen, peulvruchten en fijne zaden

tingen gaat het maar om een enkele knol. Deze lagere

		2008	2007	2006	2005	2004

besmettingsniveaus zijn waarschijnlijk de verklaring voor

Granen

5.500

4.800 4.800

5.000 5.000

de geringe tot afwezige symptoomexpressie op deze

Vlas

2.200

3.000 3.700

3.700 3.700

bedrijven. Mogelijk is een andere fysiologische toestand,

Overige gewassen

als gevolg van goed afgerijpte gewassen, hiervoor mede

Totaal	8.100	7.900	8.600	8.800	8.900

400

90

110

110

150

een verklaring.

Ontwikkeling PCR-toets natrot-Erwinia

Afkeuring/verlaging (in %) bij prebasis- en
basiszaad

Eind 2008 konden telers op vrijwillige basis hun pootgoed
laten toetsen op de belangrijkste Erwinia-soorten. Omdat

		2008	2007	2006	2005	2004

de huidige toets niet alle schadelijke Erwinia’s aantoont,

Granen

ontwikkelt de NAK een PCR-toets voor de schadelijke

Vlas

11

6

0

5

3

varianten van de zogenaamde ‘natrot-Erwinia’.

Peulvruchten

50

8

0

17

1

Zodra deze methodiek beschikbaar is, vindt met de

Alle gewassen

16	5	6	7	6

23

4

15

8

11

sector afstemming plaats over de manier waarop een
laboratoriumtoets op Erwinia’s het meest effectief
ingezet kan worden. Een dergelijke toets wordt gezien als
aanvulling op de veldkeuring.

Bij granen wordt bij één bedrijf de categorie gecertificeerd
zaad sinds twee jaar beoordeeld door erkende keurmeesters. Tijdens de deskundigheidsbeoordeling en de controlekeuringen is gebleken dat de erkende keurmeesters
het onderdeel raszuiverheid onvoldoende beheersen.
In 2009 worden daarom de deskundigheidsbeoordelingen
uitgebreid naar 100% en de controlekeuringen verhoogd
van 5% naar 10%.

Grassen
Het areaal graszaad liep opnieuw fors terug van 20.000 ha
naar ruim 16.000 ha. De sterkste teruggang vertoonden
roodzwenkgras en Engels raaigras. Westerwolds raaigras
nam iets toe in areaal. Voor 2009 wordt een kleine uitbreiding van het areaal verwacht. Vrijwel alle percelen  
gecertificeerd zaad worden door erkende keurmeesters
gekeurd.
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Aangifte grassen

Keuring op kleur bij wintergerst
Wintergerst kent een ruimere norm voor anthocyaan-

		2008	2007	2006	2005	2004

kleuring van de aar en oortjes. Deze norm vervalt;

Engels raaigras

anthocyaankleur valt met ingang van 2009 onder de

10.300

13.100

18.300 19.500 17.300

Italiaans raaigras

  400

450

650

750

750

Rietzwenkgras

1.750

1.750

1.800

1.850

1.950

Roodzwenkgras

950

1.900

2.700

2.400

2.000

Veldbeemdgras

800

1.050

1.200

1.250

1.400

750

950

1.600

2.000

Westerwolds

1.050  

raaigras
Totaal

16.000	20.000 26.500 28.000 26.000

Aangifte prebasis- en basiszaad grassen
in % van het totale areaal

gewone hoofdkenmerken.

OESO keuring
Voor de volgende gewassen bestaat geen EU-keuringsplicht:
-

Boekweit (Fagopyrum esculentum);

-

Fakkelgras (Koeleria macrantha);

-

Plathalmbeemdgras (Poa compressa);

-

Rietgras (Phalaris arundinacea);

-

Ruwe smele (Deschampsia caespitosa);

-

Zachte witbol (Holcus lanatus);

-

Evene (Japanse haver) (Avena strigosa).

Jaar

in ha

2008

770

4,9

2007

930

4,7

Om die reden heeft de NAK enkele jaren geleden de

2006

1.190

4,5

keuringsplicht voor deze gewassen opgeheven. Ze worden

2005

1.430

5,1

echter wel in de OESO-Schemes genoemd en kunnen met

2004

1.490

5,8

OESO-labels worden gecertificeerd. Daarom is besloten
een OESO-keuring en certificering met OESO-labels als
mogelijkheid open te stellen.

De NAK voert ieder jaar op 5% van alle, door erkende
keurmeesters beoordeelde, percelen een controlekeuring
uit. Voor een tweetal bedrijven was dit percentage dit

Zaaizaadanalyses

jaar 10%, omdat sommige erkende keurmeesters in

De voortgang van de zaai-

2007 onvoldoende aandacht besteedden aan belending

zaadanalyses is volgens

en raszuiverheid. Ook dit jaar betroffen de afwijkende

planning verlopen.

uitslagen (5,2%) weer belending, raszuiverheid en

De kiemkrachten van de

scheiding. Verder is een aantal percelen te laat gekeurd.

wintertarwe en winterrogge waren gemiddeld
beter dan in 2007.

Erkenningen

De gezondheid van de wintergranen was gemiddeld goed

In onderstaande tabel staan de aantallen vermeld van de

en vergelijkbaar met die van vorig jaar.

bedrijven en personen die het afgelopen jaar erkend zijn

Het aanbod van groenvoeders was dit seizoen 20% minder

voor een van de genoemde keuringsactiviteiten.

ten opzichte van het vorig seizoen. Vorig seizoen was het
aanbod aangevuld met monsters van een erkend bedrijf

Activiteit
		

Aantal
bedrijven

Aantal
erkende personen

Veldkeuring

5

34

Monstername

4

40

De piekperiode voor de wintergranen startte dit jaar

Monsteronderzoek

3

18

iets later dan vorig jaar. Het onderzoek is wel in de

Certificering

3

nvt

gebruikelijke periode afgerond. De kwaliteit van het graan

dat de monsters zelf niet tijdig kon verwerken. De NAK
biedt in dergelijke situaties hulp.

bleek beter dan vorig jaar. Het zaad was beter afgerijpt,
waardoor al snel gestopt kon worden met het narijpen
van tarwe en gerst. Voor de vochtbepaling van tarwe en

Wijziging keuringsvoorschriften 2009

vlas wordt de NIR-methode gebruikt. Dankzij deze snelle

De belangrijkste wijzigingen van de keuringsvoorschriften

methode zijn de vochtuitslagen dezelfde dag bekend.

voor de zaaizaden zijn:
Een deel van de analyses wordt door erkende bedrijfs-
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Onderzoek vlasbollen

laboratoria uitgevoerd. De NAK controleert deze erkende

Het onderzoek op beharing van de valse tussenschotten

laboratoria door middel van controleanalyses (10%),

bij vlas is onderdeel van de raszuiverheidsbeoordeling te

audits en ringonderzoeken. Over het algemeen komen de

velde. Het aantal te onderzoeken bollen bij prebasis- en

resultaten van de controleanalyses redelijk goed overeen

basiszaad wordt gehalveerd.

met die van de bedrijven.
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6	trainingen en cursussen

Bij de NAK-medewerkers is veel professionele kennis en expertise aanwezig, waarvoor in binnen- en buitenland ruime belangstelling is. Om deze kennis over te dragen, biedt de NAK een groot aantal trainingen, cursussen, excursies, workshops en seminars aan.
De trainingen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en worden gegeven aan bedrijven in de zaaizaad- en
aardappelsector, keuringsinstellingen in andere landen, maar ook aan NAK-medewerkers om het kennisniveau hoog te houden.
De trainingen vinden plaats in Emmeloord, maar ook bij partnerorganisaties op locatie in zowel binnen- als buitenland.

Aanbod cursussen

Andere cursussen en trainingen die in 2008 zijn gegeven,

In Marokko, Senegal, Mali, en Kenia zijn workshops

zijn:

georganiseerd en in Tanzania is een bijdrage geleverd aan
een United Nations Conference on Trade and Development

Veldkeuring Brassica’s

(UNCTAD)-conferentie en een United States Agency

De teelt van (hybride) koolzaad is in 2008 sterk toegeno-

for

(USAID)-workshop.

men. Verwacht wordt dat ook de komende jaren vrij veel

International

Development

Daarnaast is er voor collega’s van plantenziektenkundige

koolzaad in Nederland wordt vermeerderd. De NAK heeft

instellingen uit Malta en Libanon een training gegeven

daarom een cursus veldkeuring Brassica’s ontwikkeld. Dit

over ‘Toetsing op latente infecties van bruinrot en ringrot

betreft de gewassen koolzaad, bladkool, bladrammenas,

volgens EU-Richtlijnen”. Ook werd een training ‘BOX-PCR

gele mosterd en stoppelknollen. De cursus bestaat uit een

bruinrotbacterie’ georganiseerd.

theorie- en praktijkgedeelte. De cursus is in april gegeven
aan NAK- en bedrijfskeurmeesters.

De vernieuwde NAK-laboratoria bieden nieuwe mogelijkheden voor training. Op het gebied van diagnostiek en

Monstername zaaizaden

laboratoriummethodes is een aantal nieuwe trainingen

Via deze cursus zijn de afgelopen jaren al vele

ontwikkeld dat wordt aangeboden aan doelgroepen uit

tientallen deelnemers, zowel van de NAK als van de zaai-

verschillende landen. Daarnaast zijn er voor de NAK-

zaadbedrijven, opgeleid voor monsternemer. Verschillende

medewerkers opleidingen verzorgd op het gebied van:

internationaal erkende methoden van bemonstering,

-

integrale bruinrot- en ringrottoetsing;

volgens het handboek voor monstername van de ISTA,

-

watertoetsing bruinrotbacterie (inclusief aftoetsing

komen tijdens de cursus aan de orde.

en BOX-PCR);
-

real-time PCR Globodera en PVY;

-

microscopie.
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Aardappelselectiecursus

Veel trainingen in het buitenland zijn gerealiseerd in

Elk jaar vindt bij de NAK in februari/maart de aardap-

het kader van internationale projecten die worden

pelselectiecursus plaats. De cursus geeft informatie over

gesubsidieerd door programma’s van de nationale

de ontwikkeling van de pootaardappelteelt, de keuring,

overheid

ziekten en teeltaspecten. Het praktijkgedeelte is gericht

Europese Unie, World Bank, FAO en Icarda. Eveneens is

op herkenning van zieke planten in het veld en vindt

op verzoek van het bedrijfsleven diverse malen een

plaats in juni. De cursus wordt afgesloten met een

opleiding ontwikkeld en verzorgd.

en

internationale

organisaties,

zoals

de

praktijkexamen. Aangezien de aardappelselectiecursus
continu wordt geactualiseerd, is de cursus ook geschikt
is altijd veel belangstelling.

Themadag Erwinia op Proef- en
Controlebedrijf

Vanuit het buitenland is voor de aardappelselectie-

In juni organiseerde de NAK op haar Proef- en

cursus eveneens belangstelling. In samenwerking met het

Controlebedrijf voor pootgoedtelers en andere geïnte-

als bijscholing voor ervaren selecteurs. Voor deze cursus

trainingsinstituut van de WUR (Wageningen University

resseerden een themadag over Erwinia. Informatie over

and Research) is een Engelstalige aardappelcursus

beschikbare methodieken voor toetsing op Erwinia’s

georganiseerd. Op verzoek van verschillende partijen

en resultaten van de uitgevoerde Erwinia-enquête

uit het bedrijfsleven is deze cursus aangeboden aan

werd afgewisseld met een bezoek aan het stammen- en

selecteurs in Zuid-Europa, Azië en Zuid-Amerika.

controleveld. Deze dag was een goede gelegenheid voor

Het onderdeel veldkeuring als praktijkoefening is

telers om kennis te nemen van de activiteiten op het Proef-

op verzoek van het bedrijfsleven voor de lokale

en Controlebedrijf en de inspanningen van de NAK op

vakdeskundigen georganiseerd in Roemenië.

het gebied van beheersing van de Erwinia-problematiek.

Overige trainingen
Er is een laboratoriumdag voor een zaaizaadbedrijf

Internationale samenwerking

georganiseerd. De cursussen, alsmede trainingen over

De NAK onderhoudt goede contacten met landen binnen

zaaizaadtechnologie en kwaliteitssystemen, werden in

en buiten de EU. Zo is, met een financiering vanuit de

2008 onder andere aangeboden in Iran, India, Armenië,

Economische Voorlichtingsdienst (EVD), in Turkije een

Kenia en Taiwan. Deelnemers komen niet alleen uit

project gestart met als doel de nationale keuringsdienst te

deze landen, maar uit de hele regio. Onderwerpen voor

versterken en meer in overeenstemming te brengen met

deze trainingen kunnen onder andere zijn quality

de Europese richtlijnen.

management, monstername, kiemkracht. Het doel van
de trainingen is een laboratorium tot hoog niveau te
brengen, zodat ISTA-accreditatie aangevraagd kan
worden.
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7	personeel en organisatie
Algemeen

Personeelsgegevens

Investeren in kennis is een speerpunt in de strategie

Op peildatum 1 november 2008 waren er 246 mede-

van de NAK. Dit gebeurt met opleidingen, deelname aan

werkers (220 fte) in vaste dienst.

workshops en individuele (coaching)gesprekken aan de

De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. Van de medewerkers is

hand van persoonlijke ontwikkelplannen.

58% man en 42% vrouw.

Bedrijfsontwikkeling

2007. Dit effect werd versterkt doordat 23 medewerkers

In het verslagjaar zijn de fundamenten gelegd voor

in de buitendienst de overstap maakten naar NAK AGRO.

een integraal bedrijfsontwikkelplan. In dit plan zijn alle

Dit in het kader van het project Plantkeur. Inclusief deze

Het verloop van het personeel was in 2008 groter dan in

elementen van de bedrijfsvoering, die nodig zijn om tot

medewerkers verlieten in totaal 33 medewerkers de NAK.

een integrale bedrijfsontwikkeling te komen, benoemd en

De NAK verwelkomde 21 nieuwe medewerkers.

in onderlinge relatie gebracht. Begin 2009 wordt dit plan
verder uitgewerkt en begonnen met de uitvoering ervan.

Bij de overname van de fytosanitaire taken van de PD,

Bij de NAK zijn kwaliteitsmanagement en personeels-

heeft de NAK tien oud-medewerkers van de PD als nieuwe

management geïntegreerd in één beleid. De achter-

collega’s mogen verwelkomen. De komst van deze nieuwe

liggende gedachte is, dat de ontwikkeling van personeel

medewerkers met hun specifieke kennis ervaart de NAK

direct effect heeft op de ontwikkelingskansen van de

als een versterking en de nieuwe medewerkers voelen

NAK. Andersom is de bedrijfsontwikkeling direct van

zich thuis bij de NAK.

invloed op de samenstelling en het kennisniveau van het
personeel.
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Aantal fte’s personeel in vaste dienst

Opleiding
De NAK werkt continu aan het verbeteren van de

100

bedrijfsprocessen en het professionaliseren van het
vakmanschap. De wens tot opleiden in 2008 was van

80

dusdanige omvang dat besloten is om aanvullend
opleidingsbudget beschikbaar te stellen. Vanwege de

60

ontwikkelingen

op

automatiseringsgebied

en

de

40

overname van de fytosanitaire taken van de PD is er

20

opleidingen op deze werkterreinen.

het afgelopen jaar onder andere extra geïnvesteerd in

0

Daarnaast zijn, in samenwerking met de Politieacademie,
de medewerkers van de buitendienst getraind in het
voorkomen van en omgaan met weerstand.

Aantal medewerkers per leeftijdsgroep
Zowel in het laboratorium als in de buitendienst zijn
diverse medewerkers intern opgeleid tot professionals
in het vak van analist en keurmeester/monsternemer.
Ook hebben diverse medewerkers de mogelijkheden
benut om zich met behulp van interne trainingen verder
te ontwikkelen, waardoor ze nu breder gekwalificeerd
zijn.
Om de veelal jarenlange ervaring die onze medewerkers
opdoen in hun vak formeel te laten erkennen, zijn twee
pilots gestart om de opgedane ervaring en gevolgde
interne trainingen aan te tonen met een diploma (op basis
van ervaringscertificaten). De pilots omvatten het traject
om de in de praktijk opgedane kennis en ervaring om te
zetten in een MBO- of HBO-diploma. De NAK wil aan de
hand van de pilots haar medewerkers de mogelijkheid
bieden om zich verder te ontwikkelen.
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8	nak agro
NAK AGRO is de dochteronderneming van de NAK en

groei van deze activiteiten was voor NAK AGRO reden te

werd in 1995 opgericht. NAK AGRO zette de activiteiten

investeren in verdere ontwikkeling. NAK AGRO heeft

van de NAK, die geen onderdeel uitmaakten van de

inmiddels zelf drie dochterbedrijven ISACert, ISACert

wettelijke keuringstaak, voort. NAK AGRO specialiseerde

Nederland en Cicero. Samen met de BKD heeft NAK AGRO

zich in het AM-onderzoek, diverse onderzoeken aan

het adviesbedrijf Plantconsult.

plantmateriaal en kartering van percelen. Ook het
bruinrotonderzoek werd door NAK AGRO in opdracht van

Tot nu toe berichtte NAK AGRO over de activiteiten in het

de PD uitgevoerd. Midden jaren negentig ontwikkelde

jaarverslag van de NAK. Daar komt verandering in. In 2007

NAK AGRO diverse certificeringsschema’s voor voed-

nam de NAK, zoals eerder in dit jaarverslag is vermeld,

selveiligheid en werd al snel marktleider op dit gebied

diverse taken over van de overheid. Het betreft taken

in de akkerbouw en de vollegrondsgroenten. De snelle

als import- en exportkeuringen, analyses op het gebied
van quarantaine ziekten, monitoringstaken, enz. Bij de
overname stelde de minister de NAK een aantal voorwaarden. Zo moeten de NAK en NAK AGRO zich naar
buiten afzonderlijk presenteren. Daarom zal NAK AGRO
in het vervolg met een eigen presentatie naar buiten
treden.
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9	financiën
Door de vroege presentatie van dit jaarverslag is het niet
mogelijk de financiële resultaten over het verslagjaar bekend
te maken.

De NAK sloot 2007 af met een aanzienlijk negatief

Bij het tot stand komen van dit jaarverslag zijn de

resultaat. Dit was het gevolg van een aantal factoren.

financiële resultaten over 2008 nog niet bekend.

In de eerste plaats vond een versnelde afschrijving op

Daarover in het jaarverslag 2009 meer.

automatisering plaats. Gebleken is dat een deel van
de nieuwe software waarin geïnvesteerd is niet van
voldoende kwaliteit was om mee te werken. Verder trof

Balans per 31 december 2007 (x € 1.000)

het bestuur een voorziening in het kader van het project

(geconsolideerde cijfers van de stichting NAK)

Plantkeur. Dankzij deze voorziening kon het bedrijfsleven
afspraken met de minister nakomen. Aanvankelijk was

Activa	2007	2006

het de bedoeling dat de financiering zou plaatsvinden
middels een toeslag op de tarieven van de NAK.

Vaste activa

Een andere tegenvaller was het niet tijdig gereed zijn

Vlottende activa

10.400

10.490

8.289

8.558

18.689

19.048

van het programma CLIENT-export. Met dit programma
van

LNV

worden

exportdocumenten

aangemaakt.

		

Hierdoor moest de NAK veel werk handmatig doen
waardoor extra kosten werden gemaakt. Per 1 september

Passiva	2007	2006

2008 brengt de NAK de extra kosten in rekening wanneer
bedrijven niet met CLIENT-export werken.

Eigen vermogen
Voorzieningen

13.069

14.357

1.470

1.434

Sinds de oprichting van NAK AGRO voeren de NAK

Langlopende schulden

303

0

en NAK AGRO een volledig gescheiden boekhouding

Kortlopende schulden

3.847

3.257

18.689

19.048

met aparte accountantsverklaringen. Hiermee voldeed
de NAK al direct aan de wens van de overheid, namelijk

		

duidelijkheid over de kosten van de NAK en de opbrengsten uit de tarieven.
Winst- en verliesrekening (x € 1.000)
De begroting voor 2008 was sluitend. In 2008 werd een
nieuwe structuur voor de tarieven voor de veldkeuring

		

pootaardappelen ingevoerd. De nieuwe structuur is in

		2008	2007	

begroting

jaarrekening

lijn met het beleid om de kosten meer dan voorheen te
leggen bij degene die ze veroorzaakt. Nieuw is dat er bij

Omzet keuringswerk

de aanvang van de keuring per bedrijf en per perceel

Omzet overige

een tarief wordt geheven. Het tarief per hectare werd

werkzaamheden

13.825

12.060

10.908

8.905

verlaagd. Invoering van de nieuwe structuur zou kostenneutraal moeten plaatsvinden. De opbrengsten blijven

Totaal omzet	24.733 	20.965

achter bij de verwachtingen. Voor de keuringen zijn
meer uren gemaakt dan begroot waren. Dit is het gevolg

Personeelskosten

14.329

12.260

van onder andere de nieuwe veldkeuringssystematiek

Overige kosten

10.133

10.110

bij pootaardappelen en de ontvlechting van de buiten-
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diensten van de NAK en NAK AGRO. Ook de kosten voor

Som der bedrijfskosten	24.462 	22.370

automatisering blijken hoger dan verwacht. Deze kosten

		

drukken het financiële resultaat over 2008.

Bedrijfsresultaat	271
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bestuur, directie, or en vaste
commissies

Bestuur

Afkortingen:

D. Luteijn, voorzitter

BKD

Bloembollenkeuringsdienst

U.O. Hiddema, vice-voorzitter

EPPO

European and Mediterranean

C.J.M. van Arendonk

Plant Protection Organization

W.A. Blijdorp

EU

Europese Unie

B.J. van Dinter

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

A.C. van Elsen

FAO

Food and Agriculture Organization

E.A.M. de Laat

GGO

Genetisch Gemodificeerd Organisme

S. Monster

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points

J.P.M. Muijsers

ICARDA

P. Oosterveld, secretaris

The International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas

IFS

International Food Standard

Directie

ISTA

International Seed Testing Association

P. Oosterveld, algemeen directeur

ISO

International Organization

KCB

Kwaliteits-Controle-Bureau

Ondernemingsraad

LEI

Landbouw Economisch Instituut

Maries Elemans, voorzitter

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie

Vacature, technisch directeur

for Standardization

Wendy Verwillegen, vice voorzitter
Eddy van Woerkom, secretaris

en Voedselkwaliteit

Arjen Bood
Tonnie Hamelink

Nederland
Naktuinbouw

Jan Auke de Hondt

Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw

Tom Kuipers

NAO

Nederlandse Aardappel Organisatie

Cindy Roos

NAPPO

North American Plant Protection

Ronald van de Vijver

Organization
NAV

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

OESO

Organisatie voor Economische

Pootaardappelen

PA

Productschap Akkerbouw

A.J. Haverkort, voorzitter

PD

Plantenziektenkundige Dienst

L.L.A.M. Geurts

PPO

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

J.C. Hoogland

PRI

Plant Research International

L. Mol

RKO

Registratie en Kwekersrecht Onderzoek

P.L. Oldenkamp

RvA

Raad voor Accreditatie

F.J.A. Janssen, adviseur

UNCTAD

United Nations Conference on Trade

Zaaizaden

UNECE

United Nations Economic Commission

USAID

United States Agency for International

H.A.M.M. Capello

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

H.A. Hamster

WUR

Wageningen Universiteit and Research

Wietske Vis, ambtelijk secretaris

Vaste commissies

Samenwerking en Ontwikkeling

and Development
for Europe

A.J. Haverkort, voorzitter
S. van Balen Blanken
A.J.B.P. Bossers

J.J. Penning

Development

centrum

T.E. Wouda
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Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

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

