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Voorwoord
“Ik ben nu een jaar voorzitter van de NAK. Er was mij ‘beloofd’ dat het een organisatie zou zijn met niet al te veel turbulentie... Een beetje saai zelfs. Nou dat heb
ik geweten. Er komen veel ontwikkelingen op de NAK af, deels vanuit de markt,
deels vanuit de telers and last but not least vanuit “Den Haag”.
Het gaat er mij nu niet om, om concreet in te gaan op al deze facetten, maar ik zie
wel een aantal ontwikkelingen die een uitdaging vormen, zoals dat tegenwoordig
heet. Een ervan is dat de NAK, in welke structuur dan ook, meerwaarde moet
leveren aan de telers en handelshuizen. Kwaliteit tegen een lage prijs. Gelukkig
bleek tijdens mijn bezoek aan een telersvergadering in St Annaparochie dat er
een positieve houding is tegenover het werk van de NAK.
Het ‘Haagse’ is altijd wat lastiger. Er zijn daar soms onnavolgbare agenda’s, maar
als ervaringsdeskundige in deze Haagse wereld weet ik ook dat er hier verstandige mensen een rol vervullen. Communiceren, helderheid vragen en bieden en
elkaars positie begrijpen zijn de hoofdingrediënten om tot een oplosssing te komen. Ook overleg met de collega
keuringsdiensten op dit punt en met de klanten van al deze keuringsdiensten draagt bij aan het vinden van oplossingen.
Kortom, alles behalve saai en zeker boeiend op het snijvlak van het bedrijfsleven en de overheid.
Ik dank alle medewerkers voor al het werk dat voor de NAK is verricht, en nog meer dank voor alle inzet en toewijding voor wat nog gaat komen binnen en rondom de NAK de komende tijd.”
Pieter van Geel
Voorzitter

“De NAK zal de komende jaren te maken krijgen met ontwikkelingen die
een beroep zullen doen op de wendbaarheid van de NAK organisatie. De
belangrijkste daarvan is de verwachte liberalisering van de keuringsmarkt als
gevolg van de herziening van Brusselse verkeersrichtlijnen.
De NAK is in 2010 begonnen zich hierop voor te bereiden en we kunnen gerust
stellen dat in 2011 de NAK “in beweging” is gekomen. De organisatie wordt
meer dan voorheen ingericht op flexibiliteit en digitale dienstverlening. In
beweging komen is goed, maar minstens zo belangrijk is gevoel voor richting.
De NAK heeft hierbij gekozen voor het principe “de klant centraal”. We luisteren
naar onze klanten en stakeholders en kiezen op basis daarvan onze richting.
Vandaar dat we in dit jaarverslag onze klanten en stakeholders uitgebreid aan
het woord laten. Naar hen luisteren we om te horen wat we goed doen, wat
beter kan en welke kant het op moet.
De voorzitter noemt in zijn voorwoord de inzet van de NAK medewerkers. Een aantal van hen komen in dit
jaarverslag ook aan het woord. Zij verwoorden de inzet en ambitie van de NAK medewerkers. Laat de toekomst
maar komen!”
Eric Casteleijn
Directeur
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De klant centraal
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1.

Bestuur & beleid

Bestuur
Op 1 mei 2011 nam de heer David Luteijn afscheid als voorzitter van het bestuur van de NAK. De heer Luteijn is
twee termijnen van vijf jaar voorzitter geweest van het bestuur. Het bestuur en de directie van de NAK zijn David
Luteijn erkentelijk voor deze tijd.
De heer Pieter van Geel werd per 1 mei 2011 door het bestuur van de NAK benoemd tot voorzitter van het bestuur.
De benoeming werd goedgekeurd door de Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Voor zijn benoeming tot voorzitter was de heer Van Geel onder andere lid van Gedeputeerde Staten in NoordBrabant, Staatsecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voorzitter van de Tweede
Kamerfractie van het CDA.

De klant
centraal
De klant centraal, concurrerende tarieven, perfecte dienstverlening.
“Een mogelijke liberalisering in de keuringsmarkt is voor de NAK een grote drijfveer
om zich van een ‘starre monopolist’ naar een flexibeler klantgerichte organisatie om
te vormen. Een andere drijfveer voor de NAK hierbij is de veranderende markt die het
gevolg is van veranderende klanteisen. Denk daarbij aan groter wordende bedrijven en
de kostengedrevenheid in de bedrijfsvoering van onze klanten die hieruit volgt. De NAK moet hierin meegaan door een goede
kostenstrategie neer te zetten. Dus: het leveren van hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Kwaliteit bestaat voor mij uit het leveren
van vakkennis en een nog hoger niveau qua dienstverlening. Een optimale dienstverlening wordt gedefinieerd door het leveren van
diensten wanneer een teler dit wenst.
Ons doel is om een onmisbare partij te zijn in de sector, een keuringsinstantie waar telers, handel en andere partijen tevreden over
zijn. Wij horen positieve geluiden vanuit telers over de NAK, de meerwaarde van de NAK in de perceptie van de teler ligt vooral
in onze onafhankelijke keuring en objectiviteit in het werk wat wij uitvoeren. Maar wij willen ook meerwaarde bieden door een
optimale dienstverlening en concurrerende tarieven.
Er zijn al grote slagen gemaakt binnen de organisatie van de NAK om mee te gaan met de ontwikkelingen in de markt, en deze
zullen de komende jaren worden voortgezet. Een cultuuromslag is al gerealiseerd binnen onze administratie&informatie afdeling,
de focus ligt hier op perfecte serviceverlening, efficiënte digitalisering en ondersteuning. Ook binnen het laboratorium is al een
grote slag gemaakt met als uitgangspunten: kostenreductie en snelheid. Een goed voorbeeld hierbij is de ontwikkeling en inzet
van de combinatietoets waar in één toets meerdere ziekten kunnen worden onderzocht. Van de buitendienst wordt in 2012 een
cultuuromslag verwacht, er zal meer klantgericht en risicogestuurd gehandeld gaan worden. Kostengedrevenheid moet ook leiden
tot tariefdifferentiaties. Wij willen daarbij kunnen inspelen op de verschillende soorten telers en de verschillende wensen die hieruit
voortvloeien.
Ik durf te stellen dat we tot nu toe goed geweest zijn in ons werk, maar wat goed is geweest in het verleden, is niet meer goed
genoeg voor de toekomst. We moeten mee met de ontwikkelingen om ons heen willen we gewaardeerd en gevraagd blijven!”
Ton Stolte
Manager Operations
6

Links de heer Van Geel, rechts de heer Luteijn

“Het is jammer dat de NAK de laatste
jaren meer onderdeel is van het Ministerie
en minder van de sector. Dit is niet in het
belang van de sector, omdat er op deze
manier geen competitie is op dit gebied.
De NAK organisatie heeft een zichtbare
verandering doorgemaakt op het gebied
van
effectiviteit,
kostenbeheersing,
en de ontwikkeling van nieuwe
toetsmethodieken.
De EU-wetgeving gaat veranderen, met
name de marketing directives. De rol en
taak van de NAK zal hierdoor veranderen.
Voor de NAK is het belangrijk om haar
diensten beter en goedkoper aan te bieden
dan andere partijen in de markt. Daarmee
behoud je je bestaansrecht los van de
vraag of deze dienst of taak alleen door de
NAK mag worden aangeboden. Je moet als
keuringsinstantie kunnen overtuigen dat
je het zeker beter en goedkoper kan dan
anderen.
Het toezicht en de wettelijke taken liggen
bij de NAK. In de uitvoering moet de
nodige competitie blijven bestaan.”
Gerard Backx
Directeur HZPC

Toekomstvisie
De NAK verwacht dat bij de verwachte herziening van de EU verkeersrichtlijnen, waarop de wettelijke taken van de NAK zijn gebaseerd, het
(pootgoed)bedrijfsleven meer ruimte zal krijgen voor het zelf verrichten van een deel van de keuringen.
De dienstverlening van de NAK verloopt steeds meer via het digitale NAK-Loket. De komende jaren zal het NAK-Loket verder worden
ontwikkeld: nieuwe toepassingen zullen worden toegevoegd en de
gebruiksvriendelijkheid zal toenemen.
De keuringen van de NAK zullen in de toekomst meer op basis van
risico inschatting plaats vinden, dat wil zeggen: meer aandacht voor
risico bedrijven, partijen en herkomsten. Minder aandacht en meer
eigen verantwoordelijkheid voor teler en handel daar waar het verantwoord is.
De NAK gaat meer werken met centrale planning en aansturing.
Keurmeesters zullen meer dan voorheen in teamverband gaan werken.
Dit bevordert de uniformiteit en de efficiency van de keuringen. Waar
mogelijk wil de NAK gaan werken met gedifferentieerde tarieven volgens het principe van kostenmaker is kostendrager.

7

Dochterbedrijven
In 2011 werd verder vormgegeven aan de organisatorische scheiding
tussen de NAK en haar dochteronderneming NAK AGRO. Sinds juli
2010 had NAK AGRO reeds een aparte directie, die rapporteerde aan
een Raad van Commissarissen. Sinds eind 2010 was NAK AGRO ook
fysiek gescheiden van de NAK en gehuisvest in een eigen vestiging in
Zwolle. In 2011 fuseerde NAK AGRO met haar dochteronderneming
ISACert NL tot een nieuw bedrijf genaamd Ordeon, dat in de markt
opereert onder de merknamen NAK AGRO en ISACert. Bij de totstandkoming van Ordeon werden een aantal NAK AGRO diensten, waarvan
de uitvoering bij de NAK ligt, ondergebracht in een nieuwe BV: NAK
Services.
Gedurende 2011 waren de resultaten van Ordeon teleurstellend. Om
die reden is eind 2011 besloten tot een nieuw aansturingmodel voor
Ordeon. De directie van de NAK geeft vanaf december 2011 weer
direct leiding aan Ordeon, waarbij rechtstreeks wordt gerapporteerd
aan het bestuur van de NAK. De directie heeft de opdracht gekregen herstelmaatregelen te nemen die in 2012 moeten leiden tot een
winstgevend Ordeon.
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Samenwerking keuringsdiensten
Op diverse niveaus werd in 2011 enthousiast samengewerkt door
de vier keuringsdiensten die actief zijn in de plantaardige sector:
Bloembollenkeuringsdienst, Naktuinbouw, Kwaliteits Controle Bureau en
de NAK. De keuringsdiensten delen actief hun kennis, bijvoorbeeld op
het gebied van laboratoriumanalyses en IT-vraagstukken. Gezamenlijk
wordt er vormgegeven aan de samenwerking met het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat voor de keuringsdiensten de primaire opdrachtgever en toezichthouder is.

NAK in
beweging
9

2.

Ontwikkelingen
NAK-Loket in 2011

De klant centraal

De telefonische en digitale klantenservice van de NAK
heeft in 2011 de volle aandacht gekregen. De NAK wil
haar klanten snel, goed en eenduidig helpen. Zowel
het telefonische als digitale serviceniveau is in 2011

Pilot digitale aangifte
onder 200 telers

MEI

daarom verhoogd.

NAK-Loket
In 2011 is het digitale klantenloket (NAK-Loket)
verder uitgebreid en nog gebruikersvriendelijker

BMS-applicatie is

gemaakt.

vernieuwd

Het

NAK-Loket

biedt

pootgoedtelers,

JULI

handelshuizen en bewerkers de mogelijkheid om
digitaal te communiceren met de NAK. Op ieder
gewenst moment kunnen onderzoeken worden
aangevraagd en wijzigingen worden doorgegeven.
Daarnaast hebben pootgoedtelers volledig inzicht
in de status en de resultaten van de keuring en alle
onderzoeken. Alle keuringsgegevens zijn volledig

Real time informatie

JULI

en te allen tijde up-to-date. Op het moment dat de
keurmeester het bedrijf verlaat, hebben de teler en
de gemachtigde via het NAK-Loket al de beschikking
over de actuele keuringsstatus.
Ook

is

voor

het

er

hard

gewerkt

digitaal

aan

aangeven

van

een

applicatie

pootgoed

en

Beveiliging is
geoptimaliseerd

OKTOBER

consumptieaardappelen. Deze applicatie is ook te
vinden op het NAK-Loket. In een pilot hebben 200
telers in 2011 digitaal percelen aangegeven voor de
keuring. Het online aangifte doen is enthousiast
ontvangen. In het verslagjaar is het systeem verder
geoptimaliseerd. Met ingang van 2012 kan iedere teler

Facturen zijn digitaal

digitaal aangifte doen van pootgoed. Deze nieuwe

inzichtelijk

NOVEMBER

applicatie kenmerkt zich door zijn eenvoud en is
daarmee zeer gebruikersvriendelijk.
Tijdens de aangifteperiode zal een speciaal team voor
digitale ondersteuning klaar staan om telers direct
te helpen bij de digitale aangifte. Het team biedt

Nieuwe applicatie

zelfs de mogelijkheid voor ‘hulp op afstand’. Dat wil

voor partijkeuring

NOVEMBER

zeggen dat dit team op afstand het computerscherm
van de teler kan overnemen en bekijken, zodat er
nog gerichter ondersteuning kan worden geboden en
samen met de teler aangifte kan worden gedaan. In
2012 kan ook het AM-onderzoek via het NAK-Loket
aangevraagd worden.
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Applicaties zijn op
dezelfde manier ingericht

NOVEMBER

Klantenservice
In 2011 is de Klantenservice geïntroduceerd. Het doel van deze afdeling is vragen van klanten snel
en volledig beantwoorden. De afdeling Klantenservice wordt gevormd door een team enthousiaste,
hiervoor opgeleide, professionals. Doelstelling is dat in 2013 80% van de klantvragen direct door dit
team beantwoord worden. De klantenservice is bereikbaar via het in april ingevoerde telefoonnummer
0900-0625. Het 0900-nummer heeft in het verslagjaar al tot de volgende voordelen geleid: verminderde
wachttijd en de klant krijgt direct de juiste afdeling aan de lijn.
Door de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de NAK via het NAK-Loket, wordt de focus
van serviceverlening verlegd naar een meer adviserende en ondersteunende rol. Nu telers digitaal
onderzoeken, certificaten en kistenlabels kunnen aanvragen, mutaties kunnen doorgeven (zoals het
vastleggen van een rooimelding, het afzien van onderzoeken, het wijzigen van de monstergrootte en het
aangeven van prioriteit monstername) is het karakter van de binnenkomende vragen veranderd.
Op de afdeling Klantenservice
wordt het serviceniveau te allen
tijde in de gaten gehouden via de
‘performance monitor’.

“Voor mij persoonlijk is de NAK een organisatie die zich aan het ontwikkelen is van een
intern gerichte organisatie ‘die weet wat goed voor u is’ naar een organisatie die meedenkt
met de sector. Een organisatie die toegevoegde waarde levert door, naast het tip top
uitvoeren van haar wettelijke taak, uit te blinken in haar digitale informatievoorziening en
persoonlijke dienstverlening aan haar klanten.
Telers, handel en NAK hebben elkaar nodig om de sector sterk te houden, elk vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid. Kwaliteit, openheid, onafhankelijkheid en samen sterk zijn de peilers van onze organisatie waarmee
we onze klanten tegemoet treden.
Digitalisering speelt in de samenleving een steeds groter wordende rol; de NAK blijft hierin natuurlijk niet achter. Het NAK-Loket
gaat meer en meer gebruikt worden voor het uitwisselen van informatie tussen teler, handel en NAK. Omdat het NAK-Loket dag
en nacht beschikbaar en altijd actueel is zullen steeds meer klanten de voordelen gaan ontdekken. Ons streven is dat de online NAK
informatie door de klant als een betrouwbaar onderdeel van hun eigen administratie gebruikt wordt.
Naast onze aandacht voor de digitalisering kan onze klant voor een persoonlijk advies terecht bij zijn keurmeester of de
klantenservice. Hier wordt hij vriendelijk te woord gestaan en voorzien van een advies op maat door een deskundige medewerker.
De eerste stappen zijn gezet naar een professionele klantenservice en naar een modern NAK-Loket. Door afstemming te zoeken
met onze klanten anticiperen we op hun wensen en verwachtingen. De vernieuwingen die we gestart zijn worden in volle vaart de
komende jaren doorgezet. Heerlijk om hier een bijdrage aan te mogen leveren!”
“Ik ga voor uitblinken in digitale informatie-voorziening en behoud van het persoonlijke klantencontact”
Lidewij Gerner
Manager klantenservice & informatie
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Herinrichting buitendienst
De NAK heeft te maken met een snel veranderende
omgeving die andere eisen stelt aan keurmeesters en
leidinggevenden. In 2011 is gestart met het opzetten
van een herstructureringsplan voor de buitendienst
om te kunnen inspelen op huidige en toekomstige
veranderingen in de sector. De beweegredenen
voor een herinrichting van de buitendienst zijn o.a.
de verwachte ontwikkelingen in de keuringen en
klantwensen en een veranderende organisatie die
procesdenken en klantgericht werken centraal stelt.
Met deze herinrichting van de buitendienst kan
de NAK beter inspelen op eventuele vermindering
van de vraagzijde als gevolg van de afname van
het aantal telers en bewerkers. Ook de toenemende
schaalvergroting, een krimp van het te keuren
areaal, ontwikkelingen in de sector en veranderende
regelgeving vergt een flexibele instelling van de
organisatie. Om de risicogerichte benadering voor
keuringen en een toenemende druk op tijdige
dienstverlening te kunnen realiseren, eist dit een
effectieve en efficiënte indeling van de buitendienst
om beter op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.
Een herstructurering zal de noodzakelijke flexibiliteit

“Het is belangrijk om als NAK met de tijd mee te
gaan en om voorop te lopen in de digitalisering.
De NAK heeft hierop actie ondernomen door
o.a. het aangifteproces van pootgoed te digitaliseren. In mei is er een pilot geweest onder
200 pootgoedtelers omtrent de digitale aangifte
waarbij ik ook betrokken ben geweest. De meeste
telers waren enthousiast en vinden het een mooi
systeem.
De telers zien vooral een groot voordeel, doordat
zij zelf hun perceelsnummering kunnen kiezen.
Ook geven zij als voordeel aan dat ze in hun
eigen tijd alvast een begin kunnen maken met
het registreren van hun kavels en het digitaal
aangeven gaat ook gepaard met tijdwinst, als
teler hoef je immers niet meer naar de zitdagen
te komen wanneer je alles digitaal registreert en
aangeeft. Ik zie het ook als mijn taak om de teler
enthousiast te maken en dit doe ik door hen te
wijzen op de voordelen van digitale aangifte, en
de teler zoveel mogelijk directe ondersteuning te
bieden wanneer zij dit nodig hebben.
Ik merk dat telers dit toch zien als de toekomst,
net als bij de belastingaangifte, het is eerst
even wennen, maar eenmaal onder de knie, dan
willen we niet meer terug naar het oude systeem.
De komende jaren verwacht ik dat de digitale
mogelijkheden binnen de NAK verder worden
uitgebreid en dat wij telers nog meer voordeel,
efficiency en gemak kunnen bieden.”
“Als NAK lopen we voorop en moeten die
koppositie behouden!”
Alessandro de Lange
Keurmeester

nog beter tot zijn recht laten komen.
In

2012

wordt

geïmplementeerd.

het
Het

herstructureringsplan
aantal

regio’s

wordt

teruggebracht naar drie regio’s. De herstructurering
heeft hoofdzakelijk betrekking op het management van
de buitendienst. Het management zal zich focussen op
drie specialisatiegebieden in de management functies:
een regiohoofd, een senior vakspecialist en een
senior keurmeester. Het regiohoofd is voornamelijk
mensgericht bezig en geeft leiding op basis van
klantgerichtheid, kwaliteit, efficiency en effectiviteit,
centrale

planning

en

bewaking

op

voortgang,

uniforme uitvoering en continue verbetering. De
senior vakspecialist heeft naast brede vakkennis
ook specialistische vakkennis op het gebied van
keuringen, monstername, planningen en applicaties
en assisteert het regiohoofd waar nodig. De senior
keurmeester biedt op regionaal niveau vaktechnische
ondersteuning en toezicht, ook bij herkeuringen. Het
is de bedoeling dat er per regio een regiohoofd, een
senior vakspecialist en een senior keurmeester wordt
ingezet. De herstructurering is kostenneutraal en leidt
niet tot meer leidinggevenden.
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Digitaal kavels aanmaken

‘We staan niet stil!’ Dit is een zin die goed past bij de veranderingen die het afgelopen jaar al hebben plaatsgevonden en de
ontwikkelingen die gaande zijn binnen de NAK. Deze ontwikkelingen zijn typerend voor de ontwikkelingen in de sector. Vanuit
Brussel klinken geluiden voor een meer liberale keuringsmarkt. Wij als NAK kunnen en willen hier dan ook niet omheen. De acties
op basis van dit streven uiten zich voornamelijk in het verbeteren en optimaliseren van automatisering en gebruikersgemak.
Vanuit mijn communicatie- en pr rol heeft dit al geleid tot een nieuwe, frisse duidelijke website, waarvan de ontwikkeling blijft
doorlopen in 2012 en verder. De NAK gaat ook mee op het gebied van Social Media door de introductie van een Twitter account,
waarmee we geïnteresseerden op de hoogte houden van leuke en interessante nieuwtjes. Het NAK-Loket is vernieuwd, waarmee we
iedere teler zo individueel mogelijk proberen te benaderen en zo optimaal mogelijk aan zijn/haar wensen te voldoen. Daarnaast is er
een begin gemaakt met het digitaal versturen van de circulaires. Dit gaat vanuit het vernieuwde relatiesysteem, welke het mogelijk
maakt om onderscheid te maken tussen groepen telers - klantsegmentatie. Het is hiermee mogelijk geworden om een gerichte groep
telers nog dezelfde dag op de hoogte te stellen van aandachtspunten en ander belangrijk nieuws. We hopen in 2013 alle circulaires
digitaal naar onze telers te kunnen versturen.
“Stilstand is achteruitgang en inspelen op veranderingen de toekomst!”
Corinne Hanse
Communicatie en PR

De klant
centraal
“Als coördinator projecten bij de NAK ben ik onder andere verantwoordelijk voor het
relatiebeheer van de NAK. Relatiebeheer vormt de basis van alle activiteiten van de
NAK. Als eindverantwoordelijke voor het relatiebeheer vind ik het belangrijk dat zowel
bestaande klanten als nieuwe klanten goed worden begeleid door de NAK.
Ons vernieuwde relatiebeheer focust zich op een persoonlijke begeleiding vanaf het eerste
moment dat een nieuwe klant zich aanmeldt bij de NAK. Een uitgangspunt hierbij is dat
het voor de klant duidelijk moet zijn wat het vervolgtraject inhoudt. Daarnaast noteren
wij vanaf het moment van registratie de klantbehoeften en leggen wij alle basisgegevens
van onze klanten op de juiste plek vast, zodat we hier in de toekomst rekening mee kunnen houden. In lijn met deze insteek is de
NAK bezig om het klantcontact digitaal vast te leggen, zodat de klant zijn vraag niet meerdere malen hoeft te stellen wanneer er
contact wordt opgenomen met de NAK.
Ook zijn we goed op weg met onze klantenservice. Neem bijvoorbeeld het 0900-nummer dat in 2011 is ingevoerd. Dit heeft het
service level al flink verhoogd, doordat de wachttijd is verminderd en doordat de klant direct de juiste medewerker aan de lijn
krijgt. Ook wordt een klant altijd zo spoedig mogelijk teruggebeld wanneer er niet direct een antwoord op de vraag kan worden
gevonden. Verder kunnen klanten een beroep doen op digitale ondersteuning via het 0900-nummer. De (digitale) klantenservice,
het NAK-Loket en het 0900-nummer zullen verder worden geoptimaliseerd om aan de wensen van de klanten te voldoen, daarom
zal er bij de verdere ontwikkeling input worden gevraagd van onze klanten.
Kortom: de NAK is naar mijn mening uitstekend bezig om zich klaar te stomen voor de toekomst, door het efficiënter inrichten van
onze processen en systemen. Er liggen voldoende uitdagingen in het verschiet voor de NAK, waar een enthousiast team mee aan
de slag is gegaan, en ik ben er trots op dat ik mij kan inzetten in dit vooruitstrevende team!”
Klaas Roskam
Project coördinator
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3.

Keuringen

Wijzigingen keuringsvoorschriften

Aangifte van deze stammen blijft verplicht.

Jaarlijks worden organisaties en telers in de

Hiermee blijft de traceerbaarheid in de nateelt

zaaizaad- en pootaardappelsector uitgenodigd

geborgd.

om voorstellen in te dienen voor wijziging van

De afzet van niet gekeurde stammen is alleen

de keuringsvoorschriften. De NAK voorziet deze

mogelijk in de vorm van stammenoverdracht.

voorstellen van een advies en stuurt ze naar

Een veldkeuring op verzoek is mogelijk. Dit is een

de sectororganisaties. De vaste commissies van

vereiste voor onbeperkte afzet in een klasse in

de NAK nemen vervolgens een besluit over de

binnen- en buitenland.

ingediende voorstellen, waarna het bestuur van
de NAK de besluiten nog moet goedkeuren. Voor

Registratie en certificering van nieuwe rassen

wijziging van het NAK-keuringsregelement is ook

De registratie van nieuwe rassen (nog geen

goedkeuring van de minister van Economische

positie op de rassenlijst) wordt vereenvoudigd.

Zaken, Landbouw en Innovatie nodig.

Onafhankelijk van het stadium van beproeving krijgen deze rassen de aanduiding BPR

Pootaardappelen

(’Beproeving’). BPR-rassen worden in klasse

Per 1 mei 2012 wijzigen de keuringsvoorschriften

gekeurd en gecertificeerd. Voor geautoriseerde

voor pootaardappelen als volgt:

BPR-rassen is het oranje certificaat (EU-model
voor beproevingsmateriaal) beschikbaar, voor

Normen opslag en vermenging

de overige rassen alleen het gele certificaat

De normen voor opslag en vermenging worden

(‘Kwekersmateriaal’).

gelijkgetrokken. Ook vervalt het onderscheid tussen ‘ander ras’ en ‘ander type’. Voor vermenging

Zaaizaden

in de klasse E komt een tolerantie van 0,025% in

De keuringsvoorschriften voor zaaizaden blijven

plaats van de huidige nulnorm.

per 1 mei 2012 ongewijzigd.

Keuring jonge (kleine) stammen.
De veldkeuring van stammen met een oppervlakte tot 2 are vervalt met ingang van 2012. Dit
betreft de meeste 1- en 2-jarige, en een deel van
de 3-jarige stammen.

“Het werk van de NAK is belangrijk voor de pootaardappelsector. Een onafhankelijke
keuringsinstelling met eenduidige keuringssystematiek geeft het Nederlandse product
meerwaarde, ook de komende 5 jaar! Er is geen land ter wereld waar je met goede
argumenten en een onderbouwd voorstel tot wijziging keuringssystematiek al in een
volgend jaar ingevoerd kunt krijgen!
De NAK heeft laten zien dat ze inspeelt op veranderende omstandigheden. Ik denk dan
aan het uitstekend functionerende online telersportaal, maar ook aan de discussie rondom
‘keuren op maat’, waarin ook telers meedenken en sturen in de frequentie van keurmeestersbezoeken. Ook het inzichtelijk maken
van de kostenstructuur en uiteindelijk de kosten daar leggen waar ze gemaakt worden binnen de organisatie.
De NAK heeft dezelfde instelling als een boer: ‘het is vanzelfsprekend dat je je werk goed doet, doe maar normaal’. Op deze houding
mag je trots zijn.
Laat komende jaren zien dat niemand om de NAK heen kan, zowel in kwaliteit, service als kostenniveau. Met aanstaande Europese
regelgeving gaat er van alles veranderen en hierdoor wordt er veel gevraagd qua flexibiliteit van de NAK.”
Adrie Vermeulen
Pootgoedteler
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Visie op keuringen
Liberalisering van de pootaardappelkeuring
Hoewel er in de loop der jaren veel veranderingen in de keuringsystematiek zijn doorgevoerd, is het principe gelijk gebleven:
de NAK keurt elk perceel en elke partij pootgoed. Zelfs met de
risicogerichte aanpak van de laatste jaren geldt dat principe
onverkort.
Voor zaaizaden is er binnen de EU al ruimte voor bedrijven
om zelf keuringen, onderzoek en certificering te verrichten. De
NAK verwacht een verdere liberalisering van keuringen en dit
betekent dat (handels-)bedrijven waarschijnlijk zelf keuringen
van pootgoed mogen gaan uitvoeren. De NAK wil de keuzes
die de sector in dit kader maakt respecteren en faciliteren.
Tegelijkertijd spant de NAK zich ook in om op het gebied van
keuringen niet alleen de beste, maar ook de meest efficiënte
speler te zijn en te blijven, met als doel een onmisbare dienstverlener te zijn. In lijn met dit streven ontwikkelt de NAK beleid
waarin onder andere risicogericht keuren en de ontwikkeling
van de combinatietoets belangrijke aandachtspunten zijn.
Focus op Erwinia
De laatste decennia zijn de problemen met bacterieziekten in
pootgoed toegenomen. Erwinia (Pectobacterium spp en Dickeya
spp) is grillig en lastig te beheersen. Grillig, omdat symptoomexpressie in het veld per jaar sterk verschilt. Daarmee is niet
gezegd dat de besmettingen van partijen in dezelfde mate verschillen. Een deel van de besmetting blijft latent. Planten vertonen dus geen symptomen, maar de besmetting is er wel en deze
kan zich in de jaren daarop plotseling manifesteren.
Herhaaldelijk stelt de pootgoedsector dat verbetering van de
pootgoedkwaliteit de hoogste prioriteit heeft. Erwinia is hierbij
leidend. In het Deltaplan wordt gezocht naar maatregelen om
besmetting met Erwinia te voorkomen en/of te beheersen. De
veldkeuring blijkt ontoereikend voor een betrouwbare kwaliteitsvaststelling. De uitdaging voor de NAK ligt in de realisatie
van een effectievere keuring. Zo heeft de NAK een combi-toets
onwikkeld waarmee in 2012 een grootschalig onderzoek naar
latente Erwinia-besmetting wordt uitgevoerd. De uitslagen van
dit onderzoek hebben nog geen consequenties voor de classificatie, maar vormen wel de basis voor besluitvorming over de
inzet van de toets als keuringsinstrument in aanvulling op de
veldkeuring.
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Keuring pootaardappelen
Met ruim 1.060.000 ton pootaardappelen heeft de NAK in 2011 een
recordhoeveelheid Nederlands pootgoed gecertificeerd. Voor de keuring werd met 36.650 ha ruim 800 ha minder aangegeven dan in het
voorgaande jaar. De trend om veel percelen met hoogwaardig pootgoed aan te geven is in 2011 voortgezet. Met de aangifte van 7500 ha
in de klasse S is het aantal hectare hoogwaardig pootgoed verdubbeld
in vergelijking met de jaren 2003 en 2004 toen rond de 3700 ha in de
klasse S werd aangegeven.
Door het mooie voorjaar konden de aardappelen vroeg gepoot worden in een goede structuur. Weinig neerslag leidde niet direct tot
schade, maar had wel een lage knolzetting tot gevolg.
De zomer kenmerkte zich door een grote hoeveelheid neerslag en
hierdoor kwam de oogst gespreid binnen. Door de lage knolzetting
groeiden de aardappelen redelijk vroeg uit de maat. Het vroeg uit
de maat groeien van de aardappelen in combinatie met de vroege
zomervlucht van virus overbrengende bladluizen had vroege loofvernietigingsdata tot gevolg.
Om vroege exportpartijen tijdig te certificeren is de snelle moleculaire toets opnieuw grootschalig ingezet. In 2011 is 15% van het areaal
onderzocht met behulp van de PCR-methode.
In de veldkeuring lag het verlagingspercentage met 30% op hetzelfde
niveau als vorig jaar. In het verslagjaar is 2,8% van de percelen afgekeurd, zo’n 66% van de percelen is afgekeurd vanwege bacterieziekten. Het afkeuringspercentage van 2011 is beduidend lager dan in het
voorgaande jaar (in 2010 werd 4,6% van de percelen afgekeurd, 82%
van de percelen was afgekeurd vanwege bacterieziekten).
Percentage en oorzaak verlaging
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448
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Met een soortbepaling wordt aangetoond welke aaltjessoort een AM-besmetting veroorzaakt
(Globodera pallida of rostochiensis)
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Virusonderzoek (nacontrole)
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2010
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Keuring zaaizaden
Granen, peulvruchten en fijne zaden
Het areaal granen is licht gedaald en lag in 2011 rond de 4.500 ha. Door het natte najaar in 2010 was er relatief
weinig wintertarwe ingezaaid. Het areaal Japanse haver daalde tot 35 ha.
Bij vlas was sprake van een herstel in het areaal (1.700 ha, in 2010 lag dit nog op 1.500 ha).
Het droge voorjaar leidde tot een vroege en onregelmatige ontwikkeling van de wintergranen en dit bemoeilijkte de keuring. Bij de zomergewassen was sprake van schade als gevolg van de droogte, met name in vroeg
gezaaide percelen. Vooral bij het vlas vielen de zaadopbrengsten tegen. Verder werd er in de veldkeuring ruim
10% verlaagd en in zes percelen werd wilde haver gevonden.
De langdurige regenperiode, die doorging tot halverwege augustus, bemoeilijkte de oogst van het graan. De
vochtpercentages wisselden erg en er werd meer afgekeurd op vocht. In gelegerde percelen, maar zelfs ook in
nog niet gelegerde percelen kwam schot voor. Verder was de kiemkracht beduidend lager dan vorig jaar. De
afkeuringspercentages waren hoog (bij wintertarwe lag het afkeuringspercentage op 15% en bij rogge zelfs op
64%). Vanwege het tekort aan zaaizaad van rogge is een derogatie voor 675 ton aangevraagd en verleend. De
reden hiervoor was om zaaizaad met een lagere kiemkracht (75%; minimumnorm = 85%) te mogen certificeren.
Er werd uiteindelijk 360 ton met een verlaagde kiemkracht gecertificeerd.

Aangifte granen, peulvruchten en fijne zaden (in hectare)
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Afkeuring/verlaging bij pre-basiszaad en basiszaad (in %)
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Grassen
De dalende trend van het areaal grassen zette door en was 11.000 ha. De verwachting is, dat het dieptepunt bereikt is en dat het areaal de komende jaren weer hoger zal liggen. De grassen waren door de
droogte soms moeilijk te beoordelen. Enkele percelen werden vanwege een slechte stand zelfs teruggetrokken uit de keuring. De stand van met name de gazonrassen was soms slecht.

Aangifte grassen (in hectare)
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Totaal: 12.528

“We zien dat de kweekbedrijven voor landbouwzaaizaden zich in snel tempo moeten aanpassen aan ontwikkelingen op de
wereldmarkt. Ze opereren in een zeer concurrerende en snel wisselende markt met sterk wisselende prijzen. De prognoses voor
het komende jaar zijn goed, maar wisselende arealen hebben natuurlijk direct gevolgen voor de NAK. Het betekent direct meer
of minder werkaanbod voor de keurmeesters en het laboratorium. Dus de NAK staat voor de uitdaging om kostenefficiënt en
flexibel in te kunnen spelen op wisselende omstandigheden.
Plantum straalt al jaren uit dat de sector uitgangsmaterialen zo groot is in Nederland mede door de goede samenwerking tussen
overheid, uitvoerders van wettelijke taken en het bedrijfsleven. Onze ervaring is dan ook dat de NAK open staat voor dialoog
en samenwerking met de sector. De NAK heeft geïnvesteerd in het opleiden van mensen
en dat werpt zijn vruchten af. Zo is de informatievoorziening via de website sneller en
beter geworden.
Als secretaris van de afdeling Landbouw van Plantum, ben ik direct betrokken bij allerlei
ontwikkelingen die de landbouwzaaizaden aangaan. Mijn tips voor de NAK om in te
spelen op de huidige marktontwikkelingen is kostenefficiënt werken en snel en flexibel
inspelen op wisselende omstandigheden, daar zal het de komende jaren om draaien.”
Marian de Beuze
Beleidsmedewerker en secretaris
afdeling Landbouw, Plantum

Erkende keuring
De categorie gecertificeerd zaad kan onder het erkenningsysteem van de NAK door bedrijven zelf worden
gekeurd. Van de 11.000 ha graszaad valt het merendeel, zo’n 10.300 ha, onder de erkende veldkeuring. Bij
granen betreft dit 1.120 ha van de 5.000 ha. De NAK voert hierop controlekeuringen uit (als basis wordt er een
steekproef van 5% van de keuringen gehanteerd). Dit is wel afhankelijk van de keuringsresultaten en kan dus
voor een bedrijf hoger uitvallen wanneer de uitkomsten niet goed zijn (rond de 5% acht de NAK acceptabel). Bij
de controlekeuringen is bij gemiddeld 5,6% van de door bedrijven zelfgekeurde percelen een afwijking geconstateerd.

Zaaizaadanalyses

Jaar

Aanbod ongeschoonde monsters (C-analyses)

Het aanbod van groenvoeders

2009

3.651 (12% hoger dan 2008)

2.206 (20% minder dan 2008)

2010

2.423 (34% lager dan 2009)

2.187 (1% minder dan 2009)

2011

2.007 (18% lager dan 2010)

2.158 (1% minder dan 2010)

Kwaliteit
De kwaliteit van wintertarwe was minder goed dan voorgaande jaren. Slechts 37% van de onderzochte monsters had een kiemkracht van 95% of hoger (in 2010 was dit 87%). De gezondheid van wintertarwe was ook
minder goed, 15% van alle partijen had een kiemschimmelaantasting. Van deze aantastingen moest 11% verplicht worden ontsmet.
De kiemkracht, gezondheid en de uiterlijke kwaliteit van triticale was redelijk tot goed.
De kiemkracht en de gezondheid van wintergerst was minder dan het voorafgaande jaar. Bijna 50% van de
partijen had een kiemkracht van 90% of hoger, terwijl in 2010 driekwart van de partijen een kiemkracht had
van 90% of meer.
De kiemkracht van winterrogge was niet goed. 64% van de onderzochte partijen voldeed niet aan de minimumnorm van 85% in kiemkracht, en geen enkele partij had een kiemkracht van 95% of hoger.
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4.

Fytosanitaire inspecties

Plantkeur
In 2007 is het Nederlandse fytosanitaire systeem gereorganiseerd in
het project Plantkeur. De import- en exportinspecties van plantaardige
producten zijn hierbij overgedragen aan de NAK. De NAK voert de
fytosanitaire taken zeer nauwgezet en efficiënt uit. Dit werd ook in
2011 bevestigd door de audits en beoordelingen van de NVWA divisie
Plant, het uitvoerende orgaan van het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. De NVWA is verantwoordelijk voor
het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

Oog- en oorfunctie
In het kader van fytosanitaire inspecties hebben
keurmeesters van de NAK een oog- en oorfunctie
gekregen. Verdachte planten, knollen of zaden
worden opgestuurd naar het laboratorium van de NAK
voor nader onderzoek. Indien er sprake is van een
verdenking van een quarantaine organisme, wordt
het verdachte monster ter bevestiging doorgestuurd
naar het referentielaboratorium van de NVWA. In
geval van een verdenking kan de keurmeester een
partij blokkeren en in quarantaine laten zetten tot de

“Voor behoud c.q.

definitieve uitslag bekend is. Door onder andere de

versterking

opsporings- en meldingsplicht die van toepassing is op

de

deze verdenkingen is de relatie tussen keurmeester en

exportpositie

teler formeler geworden.

vertrouwen in de

van

Nederlandse
is

kwaliteit van onze producten
van groot belang. Daartoe voert

CLIENT

NAK voor de aardappelsector

CLIENT is het computersysteem van het Ministerie van Economische

inspecties uit. Het is ook goed

Zaken, Landbouw en Innovatie dat de administratieve en logistieke

om te zien dat NAK werk maakt

processen bij de export van landbouwproducten ondersteunt. In 2011

om de aan haar door de overheid

zijn de voorbereidingen getroffen om met ingang van oogst 2012,

opgedragen taken steeds efficiënt

CLIENT ook beschikbaar te hebben voor de exportinspecties van

en effectief uit te voeren.”

consumptieaardappelen.
De NAK gebruikt CLIENT voor de controle en het waarmerken van de

dr. mr. J.P. Hoogeveen

exportdocumenten die de exporteurs opmaken na de uitvoering van

directeur-generaal Agro

fytosanitaire inspecties. De controle kan door het computersysteem

Ministerie

sneller en eenvoudiger verlopen. Met één druk op de knop wordt

Zaken, Landbouw en Innovatie

duidelijk of een partij voldoet aan de eisen van het importerende
land. Hierdoor kan het exportdocument snel gewaarmerkt worden
en zijn partijen direct beschikbaar voor export. CLIENT biedt de
keurmeesters de mogelijkheid de controle voor het waarmerken
digitaal uit te voeren, hierdoor gaat het overleggen met bedrijven
efficiënter en is de papierstroom met betrekking tot exportinspectie
en certificering sterk afgenomen.
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van

Economische

Fytosanitaire inspecties
Fytosanitaire inspecties 2011
Exportinspecties pootaardappelen

Fytosanitaire inspecties 2010

16.000

12.100

Exportinspecties consumptieaardappelen

7.600

5.400

Exportinspecties landbouwzaaizaden

530

400

Importinspecties consumptieaardappelen

20

30

Het aantal aangevraagde fytosanitaire certificaten in 2011 lag op 7.500 certificaten. In 2010 lag het aantal
aangevraagde fytosanitaire certificaten op 4.000. De reden voor deze toename is dat er 10 tot 15% meer pootgoed
is gecertificeerd, waarvan 40% meer is geëxporteerd ten opzichte van voorgaande jaren. Verder zijn er ook meer
consumptieaardappelen geëxporteerd naar met name de Russische Federatie.

CLIENT computersysteem
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Surveys
In het kader van fytobewaking voert de NAK in opdracht van de NVWA de volgende surveys uit:
Oppervlaktewater
Op 1.000 locaties in Nederland worden uit het oppervlaktewater twee keer per jaar monsters genomen die de
NAK toetst op het voorkomen van bruinrot. Tevens worden bitterzoetplanten verzameld die eveneens op bruinrot
worden getoetst. Op basis van de resultaten worden voor volgend seizoen door de NVWA de verbodsgebieden voor
de beregening vastgesteld. Binnen een verbodsgebied is het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van onder
andere aardappelen verboden.
Aardappelmoeheid (AM)
EU-lidstaten zijn verplicht jaarlijks een survey uit te voeren op de aanwezigheid van aardappelmoeheid in
consumptieaardappelen. De jaarlijkse survey wordt uitgevoerd door 0,5% van het areaal consumptieaardappelen
te onderzoeken. In deze survey is in Nederland 365 ha consumptieaardappelen en 240 ha zetmeelaardappelen
door de NAK bemonsterd en onderzocht. Als een AM-besmetting wordt gevonden, worden op het betreffende
perceel dezelfde maatregelen opgelegd als bij de officiële bemonstering voor een AM-onderzoeksverklaring.
Industrie- en teeltsurvey bruinrot/ringrot
De industrie-survey heeft betrekking op surveys die worden uitgevoerd bij de aardappelverwerkende industrie
(onder andere frites, puree, zetmeel), pakstations en sorteerbedrijven. Tijdens de teeltsurvey worden consumptieen zetmeelpartijen op het bedrijf van de teler in Nederland bemonsterd. Het doel van deze survey is bewaken
of de Nederlandse aardappelkolom vrij is van bruinrot en ringrot. Daarnaast wordt beoordeeld of de genomen
bestrijdingsmaatregelen in de voorliggende schakels van de keten effectief zijn. De NAK onderzoekt jaarlijks
ruim 1.500 monsters binnen deze survey. In de survey is in het verslagjaar zowel bruinrot als ringrot gevonden.
Ringrot werd voor de derde keer aangetroffen in het zuidwesten van het land. De onduidelijke herkomsten van
het pootgoed bemoeilijkt voor de NVWA de tracering van de ziekte. In het betreffende teeltgebied wordt de survey
in 2012 geïntensiveerd.

De NAO is één van de “founding fathers” van Plantkeur. In 2005 heb ik in een inleiding ten
overstaan van vertegenwoordigers van het Ministerie EL&I, in het kader van “Lappendeken”
(werktitel om tot uitdrukking te brengen dat er te veel instanties betrokken zijn bij
productkeuringen), duidelijk gemaakt dat het keuren van aardappelen efficiënter moet. Vooral
bij pootaardappelen hadden we te maken met dubbele kosten (NVWA én NAK), terwijl ook de keuringskosten voor consumptieaardappelen
in omringende landen lager waren dan in Nederland. Samen met collega’s van andere organisaties en met keuringsdiensten hebben
we daartoe in 2007 het “Plantkeurcontract” gesloten. Kern: keuringsdiensten keuren het product onder toezicht van de Overheid. Het
resultaat hiervan is: meer efficiency, transparantie en meer service. Dit betekent overigens niet dat wij vervolgens achterover leunen.
Want dat is het mooie met begrippen als efficiency, het kan altijd nog weer efficiënter. Maar met de uitstekende verhoudingen die wij
met de NAK hebben, heb ik de overtuiging dat we op dit vlak nog meer zullen bereiken.
René van Diepen,
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie
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Meloïdogyne Chitwoodi en Fallax in pootgoed
Om inzicht te krijgen in de verspreiding van de inheemse aaltjes Meloïdogyne Chitwoodi en Fallax in Nederland,
toetst de NAK jaarlijks het pootgoed van 1 op de 8 Nederlandse pootgoedbedrijven. In 2011 is in deze survey twee
keer een besmetting met Meloïdogyne Chitwoodi aangetroffen. De NVWA gebruikt deze resultaten en de reguliere
keuringsresultaten voor het aanwijzen van risicogebieden, de zogenaamde cirkelgebieden. In 2011 is het aantal
cirkelgebieden uitgebreid en zijn een aantal cirkelgebieden vergroot. Pootgoed uit deze gebieden wordt verplicht
getoetst op het voorkomen van deze aaltjes.
Pospiviroiden en Zuid-Amerikaanse virussen
De aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De hoogste klassen pootgoed worden jaarlijks getoetst op
het voorkomen van PSTVd en pospiviroiden. Hiertoe worden van alle monsters die op het centraal stammenveld
en het controleveld staan twee knollen getoetst op het voorkomen van deze virussen. In totaal zijn dat 3.500
monsters.
Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s)
De NAK voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ook een survey
uit op het voorkomen van GGO’s in partijen maïs die in Nederland wordt geïmporteerd als zaaizaad. Gezien de
hoge maatschappelijke belangstelling hiervoor en de noodzaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. In totaal
worden 30 monsters door de NAK genomen voor onderzoek. Bij tracering van GGO’s zal, na melding hiervan bij
de opdrachtgever, handhavend worden opgetreden door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie.
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5.

Innovatie in analysetechnieken

Ontwikkelingen in meervoudige toetsen
– combi-toetsen

In 2011 vond intensief overleg plaats met de NAV,

De inzet van moleculaire methodieken, zoals de

van een Erwinia-toets als onderdeel van de NAK keu-

PCR-methode, is niet meer weg te denken uit het

ring. De vaste commissie en het bestuur van de NAK

hedendaagse aardappelonderzoek. Toch is het nog

hebben besloten tot het uitvoeren van een grootscha-

vrij kort geleden (2007) dat de eerste PCR-toets is

lige proef met de Erwinia-toets in 2012. De uitslagen

ingebouwd in het keuringssysteem. In de afgelopen

binnen deze proef hebben nog geen consequenties

jaren hebben de bij de NAK ontwikkelde PCR-

voor het keuringsresultaat. Wel vormen de uitslagen

toepassingen in het aardappelonderzoek een enorme

de basis voor besluitvorming over de verdere inzet

vlucht genomen. De focus ligt nu op het combineren

van de toets als keuringsinstrument.

LTO en de NAO over de noodzaak tot het invoeren

van toetsen tegen verschillende ziekteverwekkers in
één combi-toets. Daarbij is de verwachting dat binnen

Voor deze proef wordt de combi-toets met behulp van

drie jaar aan één monster vier verschillende analyses

PCR-methodiek ingezet, hierdoor zijn de meerkosten

uitgevoerd kunnen worden. Het betreft de analyse

van de Erwinia-toets relatief beperkt. De Erwinia

op 1. de drie Erwinia soorten, 2. de bruin- en ringrot

combi-toets maakt gebruik van de gevoeligheid en

bacterie, 3. het X- en Y-virus en 4. de nematoden

specificiteit van de PCR-methodiek tegen relatief lage

Meloidogyne Chitwoodi en Fallax. De combinatietoets

kosten. De combi-toets is voordeliger dan de huidige

zorgt voor aanzienlijke tijdwinst en verbetering van

manier van testen, doordat de onderzoeken aan het-

de analyses.

zelfde monster kunnen worden uitgevoerd en doordat meer knolstukjes kunnen worden samengevoegd.
Het combineren van toetsen en de toepassing op zo’n
grote schaal in de landbouw, als bij de NAK gebeurt,
is uniek in de wereld.

De combi-toets

Erwinia combi-toets
In het verslagjaar heeft de NAK de Erwinia combi-

De pitjes worden gebruikt voor
onderzoek naar de bruin-en ringrot
bacterie

toets ontwikkeld, een betaalbaar instrument waarmee het Nederlandse bedrijfsleven de kwaliteit van
het Nederlandse pootgoed beter kan garanderen. De
inzet van deze Erwinia combi-toets ondersteunt de
veldkeuring. Net als bij de nacontrole op virussen
geeft deze toets een goede garantie voor de aan- of
afwezigheid van een ziekteverwekker in een monster,
wat de voorspelbaarheid van eventuele Erwinia problemen in de nateelt vergroot.
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De kapjes worden gebruikt voor
onderzoek naar Erwinia en het
X- en Y-virus.

Kwantitatieve moleculaire toets voor levend-/doodbepaling van
aardappelcystenaaltjes*.
In samenwerking met het PRI werd in 2011 gewerkt aan een nieuwe en betrouwbare, soortspecifieke levend-/
doodbepaling voor aardappelcystenaaltjes met behulp van de PCR-methodiek.
Het doel van de NAK is om deze toets in de toekomst in te voeren als vervanging van de huidige microscopische
toets op levend-/doodbepaling. Deze nieuwe analyse zorgt voor tijdwinst, doordat in één stap levende larven
kunnen worden gedetecteerd en tegelijkertijd een soortbepaling kan worden gedaan.
*Het aardappelcystenaaltje tast het wortelstelsel van de aardappelplant aan.

Aardappelcysten

Met behulp van PCR kunnen bij AM de soorten
Globodera pallida en rostochiensis worden
onderscheiden
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RealTime PCR-toets bruinrot en ringrot
In Europees verband (Euphresco) werken onderzoekers van de NAK aan een RealTime PCR-toets voor bruinrot en
ringrot die op termijn de huidige IF-toets (IF: Immuno Fluorescentie) moet vervangen. Naar verwachting is deze
toets in 2015 beschikbaar.

Andere onderzoeksprojecten
Naast de grote onderzoeksprojecten aan Erwinia,
aardappelmoeheid, bruinrot en ringrot werkt de NAK
samen met nationale en internationale partners*.
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de verbetering,
invoering en uitbreiding van analysetechnieken. Zo
wordt er bijvoorbeeld gekeken naar verbeteringen in
de detectie van pospiviroiden en andesvirussen in
bladmateriaal uit het veld. Ook wordt er gewerkt aan
een nieuwe PCR-methode voor pospiviroiden in de
knol. Verder wordt er gekeken naar karakterisering van
Erwinia bacteriën door middel van DNA-sequencing
en naar een verbetering en vereenvoudiging van de
detectie van Meloïdogyne.
*De NAK werkt hier nauw samen met de NVWA, PRI, FERA,
de Belgische ILVO en de Engelse SASA.

PCR apparaat en PCR uitslag. De grafieken in het scherm geven
de aanwezigheid van het X-, Y- en A-virus in het monster aan.
De PCR-methode zorgt er o.a. voor dat er sneller kan worden
ingespeeld op veranderende ziektepatronen.

In 2011 zijn in totaal 2.500 monsters (van 100 knollen) onderzocht met de PCR-toets,
deze monsters kwamen van 1.900 percelen.
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Bouwen aan de toekomst
Ook voor 2012 zijn er plannen voor verbetering en flexibilisering van de huidige analysetechnieken en zal er
veel aandacht zijn voor betrouwbare en (kosten)efficiënte technologieën. Zo zal een eerste stap gezet worden in
de richting van een robotisering van de PCR-methoden. Ook zal worden gekeken of de combi-toets kan worden
omgezet naar een flexibel inzetbare PCR-toets, waarbij afhankelijk van de vraag kan worden gekozen voor verschillende te onderzoeken organismen. Verder wordt er meegewerkt aan een project van het PRI over biologische
controle van Erwinia en wordt in samenwerking met de NVWA de aanwezigheid van Erwinia in het oppervlaktewater nader bestudeerd. Met ILVO en Universiteit Gent wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden op
het gebied van karakterisering van Erwinia soorten. Op de lange termijn streeft
de NAK naar nieuwe analysetechnieken, waarbij alle mogelijke pathogenen in één
extract getoetst kunnen worden.

“De onderzoekers van NVWA en NAK houden elkaar scherp!”
“Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van de NVWA werkt regelmatig samen met het
laboratorium van de NAK. De NAK doet veel routine toetsen en weet daardoor goed wat er
speelt in de sector. De kennis van de praktijk is bij de NAK erg goed en ook qua inhoudelijke
kennis lopen er uitstekend gekwalificeerde medewerkers rond. Hierdoor is de NAK voor ons een goede gesprekspartner. Het NRC
heeft als onderdeel van de NPPO veel (inter)nationale contacten en we blijven daarmee steeds op de hoogte van ontwikkelingen en
regelgeving in ons vakgebied. Door gezamenlijk op te trekken is er een grote meerwaarde te halen. Natuurlijk zijn de specialisten
het niet altijd met elkaar eens, gelukkig maar, want je moet elkaar wel scherp houden bij het onderzoek!”
Ir. M.J. (Mariëtte) Edema
Hoofd Nationaal Referentiecentrum - NVWA
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Intrede PCR-methodiek binnen de NAK

Start PCR-ontwikkeling
voor diagnostische
toepassingen PVY en

1996

De

tijdslijn

methodiek

Bladrol

laat
vanaf

zien
2007

dat

de

PCR-

routinematig

wordt toegepast in onderzoeken. In 2008
werden 1.000 onderzoeken door middel
van PCR-methodiek uitgevoerd. In 2011 is
dit aantal gestegen naar maar liefst 4.000

Ontwikkeling
PCR voor PVYntn

1998

onderzoeken. De verwachting van het
aantal PCR-toetsen voor 2012 ligt op 8.800
onderzoeken.

Tabaksratelvirus

Start ontwikkeling PCR
voor Meloidogyne spp

PCR voor Poederschurft

1999

2002

2004

Moptopvirus

Ontwikkeling
soortbepaling AM-cysten

2005

m.b.v. duplex-PCR

PCR voor PVYnW;
PCR voor PVY aan knol
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voor ‘Erwinia’ spp.

2000

Duplex-PCR voor
Tabaksratelvirus en

Start ontwikkeling PCR

2006

PCR’s voor PSTVd
en GMO’s

Diagnostische toepassing PCR

Ontwikkeling PCR voor

Routinematige

2007

soortbepaling
AM-cysten met PCR

Routinematige PCR:

Eerste routinematige
multiplex-PCR

2008

Meloidogyne chitwoodi en
M. fallax aan de knol

(4 virussen) aan de knol

Routinematige multiplexPCR voor 3 ‘Erwinia’ spp.

2009

aan de knol (Bioplex);
PCR voor Dickeya spp. in
hyacint

Routinematige toepassing PCR

Multiplex-PCR voor

2010

detectie Meloidogyne spp.
in grond

2011

RNA: gecombineerde
levend/dood- en
soortbepaling AM-cysten

Introductie Combimethode
PCR voor ‘Erwinia spp.

2012

aan de knol

Multiplex-detectie 10
Pospivroiden in aardappel

Introductie Combi-PCR

2013

‘Erwinia’ spp. plus
aardappelvirussen aan
de knol

Routinematig bruinrot-

2015

en ringrot onderzoek
m.b.v. PCR
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6.

(Inter)nationaal netwerk

Internationale organisaties
UNECE – pootaardappelstandaard
De UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ontwikkelt agrarische kwaliteitsstandaarden voor
de internationale handel. UNECE standaarden worden internationaal gebruikt door onder andere overheden,
producenten, importeurs en exporteurs. De activiteiten in het kader van de pootaardappelstandaard hebben als
doel om de keurings- en certificeringsmethodieken, normstelling en terminologie internationaal te harmoniseren.
UNECE biedt een platform voor afstemming over certificerings- en kwaliteitsaspecten. De standaard heeft een
adviserende functie. In 2010 kwamen onder meer de onderwerpen arbitrage, nacontrole, een lijst met schadelijke
organismen, inwendige knolgebreken, stamselectie en de evaluatie van de workshop in Indonesië aan de orde.
Nederland wordt in het UNECE forum vertegenwoordigd door de NAK en het NIVAP.
OECD
De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Seed Schemes vormen een wereldwijd kader voor de certificering
van zaaizaad. Aan Seed Schemes doen 58 landen mee, waaronder
alle landen van de EU. Een aantal OECD-landen zijn voor diverse
gewasgroepen gelijkgesteld aan de EU-richtlijnen. De OECD beheert
en onderhoudt het schema en organiseert een jaarvergadering. De
NAK vertegenwoordigt Nederland in OECD-organen in opdracht van
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In

www.niab.com/oecdv2/

2011 werd door de OECD gewerkt aan verdere modernisering van de
OECD-rassenlijst en deze kwam online beschikbaar.
ESCAA
De ESCAA (European Seed Certification Agencies Association) is een organisatie die gevormd wordt door de
hoofden van de nationale keuringsinstellingen. Het doel van deze organisatie is met name kennisuitwisseling van
certificeringsystemen, harmonisatie op het gebied van de implementatie van EU-regels en het bevorderen van
gegevensuitwisseling en samenwerking.
De NAK en Naktuinbouw nemen deel aan de jaarlijkse vergadering. Dit jaar waren de onderwerpen: verzegelen en
labelen van verpakkingen, internationale samenwerking in keurings- en certificeringsactiviteiten en de gevolgen
van de nieuwe regelgeving voor etikettering van chemisch behandeld zaaizaad.
ISTA
De ISTA (International Seed Testing Association) is een vereniging van zaaizaadlaboratoria en heeft als doel het
bevorderen van de uniformiteit van de zaaizaadanalyses. De NAK is actief in diverse technische ISTA-comités
(waaronder zuiverheid, bemonstering, kiemkracht en tetrazolium) en levert regelmatig bijdragen aan workshops
en audits.
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De groep met NAK trainers van het Oekraïne project bij het Horticulture Institute in Kiev, Oekraïne, tijdens de training
‘Diagnostics of Potato Pathogensusing Classical and Molecular Methods’

Internationale samenwerkingsprojecten
De NAK is actief op het gebied van internationale samenwerking. Het betreft hier:
1) internationale trainingen op het gebied van zaadgezondheid/keuringssysteem pootgoed en (quarantaine)
ziekten van aardappel en kwaliteitszorg;
2) Europese (Twinning)projecten of bilaterale projecten.
Deze samenwerking heeft als voordeel dat handelsmogelijkheden toenemen, de handel versoepelt en problemen
eerder en gemakkelijker worden opgelost.
Bilateraal project Nederland-Oekraïne 2009-2011
Eind 2009 ging een door het Ministerie van Economische Zaken (EVD) gefinancierd Plant Quarantine and
Seed Quality Control project in de Oekraïne van start dat in maart 2011 succesvol werd afgesloten met een
seminar met de samenwerkende instituten in Kiev. In dit project werkten een aantal fytopathologische en zaad
kwaliteitsinstituten uit de Oekraïne samen met de NAK en NVWA. Er werden trainingen verzorgt in de Oekraïne
en in Nederland op het gebied van diagnostische methoden voor (quarantaine)organismen bij aardappelluizen,
zaad kwaliteit, kwaliteitszorg en veldinspectie. In deze trainingen werd ook deelgenomen door collega’s van
instituten in Macedonië vanuit een vergelijkbaar project. Ook werd voor instituutleiders uit de Oekraïne, een
studietour georganiseerd naar de NAK, de NVWA en andere Nederlandse bedrijven.
De NAK nam onder meer ook deel aan een TAIEX-missie naar Servië, om de overheid van dit land te informeren
betreft de organisatie van de pootgoedsector en het keuringssysteem in Nederland. Deze inzet kan bijdragen
aan een beter begrip vanuit Servië voor de Nederlandse keuringseisen, dit ter voorkoming van bijvoorbeeld
knelpunten bij de export van Nederlands pootgoed.
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Bijdrage NAK aan Potato Course, WUR-CDI, mei-juni 2011
De WUR-CDI verzorgt al jaren het ‘International Potato Training Programme - Course on seed potato technology,
certification and supply systems’. Binnen deze cursus verzorgt de NAK een 4-daags programma over het pootgoed
keuringssysteem, quarantaine en internationale regelgeving.
Deelname NAK aan ISTA Workshop Seed Purity, Canada
De ISTA heeft in 2011 bij het officiële zaadtoets laboratorium van de Canadian Food Inspection Agency te
Saskatoon een workshop zaadzuiverheid georganiseerd waaraan ook de NAK heeft deelgenomen. In 2012 wordt
de jaarvergadering gehouden in Nederland tijdens de Floriade. De NAK is betrokken bij de organisatie hiervan. In
deze vergadering wordt onder andere het experiment vergroting partijgrootte voor grassen van 10 naar maximaal
25 ton besproken. De bedoeling is om hier in 2013 een definitieve regeling van te maken.

Europese Unie
In de vergaderingen van het Permanent Comité Teeltmateriaal ondersteunt de NAK samen met Naktuinbouw
de vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het gebied van
landbouwgewassen. Daarnaast is de NAK op verzoek van het Ministerie actief in door de commissie ingestelde
werkgroepen (dit is vaak op ad hoc basis).
EU – herziening pootgoedrichtlijn
Op initiatief van de EU-commissie formuleerde een werkgroep, met vertegenwoordigers van 10 lidstaten
(Nederland werd hier vertegenwoordigd door de NAK) een voorstel voor harmonisatie van klassen, het aantal
generaties en normen voor pootgoed op Europees niveau. Volgens dit (nu nog concept-)voorstel gaan lidstaten
dezelfde aanduidingen voor klassen hanteren en wordt het pakket minimumnormen uitgebreid en op onderdelen
verscherpt. Reacties van lidstaten kunnen nog leiden tot aanpassingen van het voorstel. Besluitvorming over een
definitief voorstel wordt in 2012 verwacht. De voorgestelde aanpassingen zullen gevolgen hebben voor onderdelen van het Nederlandse keuringssysteem.

NAK in
beweging
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Operatie ‘Betere regelgeving’
Het proces ‘Betere regelgeving’ is nu onderdeel van een algehele stelselherziening, waarbij de regelgeving van
verschillende beleidsterreinen in een overkoepelende controleverordening 882/2004 moet komen. Deze verordening, die nu geldt voor diergezondheid, diervoeders en levensmiddelen moet ook gaan gelden voor de gebieden
fytosanitair en teeltmateriaal. De uitkomsten van deze stelselherziening zijn nog ongewis en alle opties staan
nog open, maar wat wel duidelijk is, is dat veel stakeholders het stelsel van normen en regels voor het verkeer
van teeltmateriaal op hoofdlijnen willen handhaven. De EU-commissie kondigde aan in het 3e kwartaal van 2012
te komen met een pakket van voorstellen met een impactanalyse. Invoering van de nieuwe regelgeving wordt
verwacht rond 2015.

Internationale contacten
De NAK heeft op nationaal en internationaal gebied regelmatig contact met vertegenwoordigers van bedrijven,
organisaties, overheden en collega-keuringsdiensten. Deze contacten worden benut voor afstemming over beleid,
voor belangenbehartiging en voor de uitwisseling van ideeën. Daarnaast ontvangt de NAK veel bezoekers uit het
binnen- en buitenland. In de meeste gevallen gaat dit via de handelshuizen, de NVWA of het NIVAP. In 2011 betrof
het delegaties uit verschillende EU-landen en delegaties uit onder andere Servië, Cuba, Soedan, Egypte, Nicaragua,
Israël, Rusland en Oekraïne.
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7.

Personeel & Organisatie

Bedrijfsontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling

In onze omgeving wordt volop gebruik gemaakt

In 2011 is het volledige opleidingsbudget benut.

van digitale gegevensoverdracht. Het gemiddelde

Er zijn veel trainingen en cursussen gevolgd door

opleidingsniveau van onze werknemers en relaties

medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie.

stijgt. Door al deze ontwikkelingen verandert ook het

Deze opleidingen varieerden van klantbenadering

werk. In 2011 is veel tijd besteed aan het ontwikkelen

tot kennisvergaring over bijvoorbeeld het gebruik

van procesdenken en het verkrijgen en geven van meer

van een laptop en een PDA, technische instructie- en

inzicht in de werkprocessen. Hiertoe zijn medewerkers

harmonisatiebijeenkomsten voor de keurmeesters en

op andere afdelingen mee gaan werken en hebben zij

de cursussen voor het werken met PCR-technieken

met collega’s meegelopen. Naast het geven van meer

voor laboratoriummedewerkers.

inzicht in het proces is de klantgerichtheid hierdoor

Ook staf- en beleidsmedewerkers woonden diverse

toegenomen. Er treedt een verschuiving op van

seminars en workshops bij om hun kennis actueel te

uitvoerend administratief werk naar meer analytisch

houden.

werk in de vorm van proces- en data-analyse. In

In het verslagjaar namen 175 medewerkers deel aan

het keuringswerk zien we het gebruik van digitaal

de NAK Online School. Via de NAK Online School

aangeleverde data toenemen. De verwerking van

kunnen medewerkers via het internet zelfstandig een

de keurings- en monsternamegegevens gebeurt al

groot aantal opleidingen volgen. In het verslagjaar

volledig via internet. Al deze ontwikkelingen vragen

is een ARBO-module aan de NAK Online School

een aanpassing van de organisatie en een meer

toegevoegd. Hiermee zijn de in de RI&E vastgestelde

analytisch denkvermogen van de medewerkers. In

voorlichtingsonderwerpen nu grotendeels onderdeel

2011 zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals het

van ons digitale leer- en studiepakket. Met de NAK

geven van presentaties aan afdelingen onderling

Online School kunnen de medewerkers zich door

en het opzetten van diverse werkgroepen in het

middel van het Nieuwe Leren blijven ontwikkelen.

kader van automatisering, om als organisatie en

In het verslagjaar is een samenwerking aangegaan

als medewerker mee te kunnen ontwikkelen. In dit

met een extern bureau, waardoor er laagdrempelig

kader is in het verslagjaar de basis gelegd voor een

en financieel voordelig toegang is verkregen tot

herinrichting van de buitendienst, waarbij de functie

competentiescans. Deze competentiescans worden

van teamleider opgesplitst zal gaan worden in een

ingezet bij het opstellen van de persoonlijke

rayonhoofd met specialisatie leidinggeven en een

ontwikkelplannen van onze medewerkers. Hiermee

functie van vakspecialist met als focus het technisch

hebben wij een goede basis gelegd voor het aangaan

ondersteunen van de medewerkers. Parallel hieraan

van de uitdagingen die op ons afkomen.

is een project opgestart om de leidinggevenden
te ontwikkelen in het toepassen van situationeel
leidinggeven. Met deze initiatieven verwachten we de
basis gelegd te hebben voor het verder ontwikkelen
van onze medewerkers en dienstverlening, ten
behoeve van een optimale en efficiënte inzetbaarheid.
Deze initiatieven zullen ook voor de komende jaren
de volle aandacht krijgen.
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Personeelsgegevens
Aan het eind van 2011 werkten 232 medewerkers (200 FTE) in vaste dienst bij de NAK, waarvan 99 vrouw en 133
man.
De gemiddelde leeftijd is, ten opzichte van 2010 met 1,3 jaar gestegen tot 47,3 jaar. Naast de medewerkers in vaste
dienst zijn in de piektijden tijdelijke medewerkers ingezet. De NAK heeft contact met een grote groep personen
die jaarlijks inzetbaar is in deze drukke periode.
In de periode mei tot december zijn zo’n 210 tijdelijke medewerkers m/v gecontracteerd en ingezet bij de veldkeuring, monstername, de bruinrottoetsing en op het zaaizaadlaboratorium.
Het verloop van het personeel was ongeveer gelijk aan het verloop in 2010. In 2011 verlieten 19 medewerkers de
NAK en traden 19 medewerkers in dienst.
Het gemiddelde verzuimpercentage bij de NAK in 2011 was 3,7% (gemiddeld landelijk percentage 2011 = 4,5%)*.
Hoewel de NAK nog ruim onder het landelijk gemiddelde zit, is het verzuimpercentage over 2011 voor de NAK
haar doen aan de hoge kant, ondanks de initiatieven die eind 2010 zijn ontplooid om het ziekteverzuim verder
terug te dringen.
Team drukkerij
*Bron: analyse van ArboNed verzuimcijfers 2011,
gebaseerd op de ruim 70.000 aangesloten
werkgevers en 1,3 miljoen werknemers

Afdeling klantenservice

Coördinatoren & management afdeling
Klantenservice & informatie
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Veilig werken
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Echter de risico’s op een ongeval worden
steeds groter als gevolg van de groeiende bedrijven, het veranderen van
het soort werk (nemen van hormonsters) en het werken onder toenemende
tijdsdruk. De kans op letsel of gebreken voor de keurmeester neemt toe en
daarmee wordt de noodzaak om bewust veilig te werken ook groter. In 2011
heeft de NAK diverse initiatieven ontplooid om zowel de medewerker, onder
andere door middel van een interne training over verantwoord tillen, als de
teler/bewerker voor te lichten over het belang van bewust veilig werken.
De NAK zag er onder andere strenger op toe dat de monstername van pootgoed
conform de veiligheidsinstructies gebeurt. De sector is via diverse kanalen
geïnformeerd en verzocht hieraan medewerking te verlenen.

Teamleiders laboratorium

Team PCR
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8.

Financiën

Resultaat

Begroting 2012

Het bedrijfsresultaat 2011 is sterk verbeterd ten

De geconsolideerde begroting 2012 sluit met een

opzichte van 2010. In 2010 was echter sprake van

bedrijfsresultaat van € 175.000. Dit is in principe

eenmalige kosten in verband met pensioenlasten

te laag om de hypotheeklasten te kunnen voldoen.

uit het verleden. In dit verslagjaar is er ook sprake

Desondanks is besloten om, mede in combinatie

van eenmalige kosten, maar per saldo is het

met het positieve resultaat van 2011, de begrote

verschil beperkt. Enerzijds betreft dit een vrijval

kostentoenames niet volledig te verrekenen met

van

tariefstijgingen.

pensioenlasten,

anderzijds

een

bijzondere

waardevermindering. Zonder deze eenmalige kosten

De deelnemingen zijn in eerste instantie begroot op

zou het genormaliseerde bedrijfsresultaat € 932.000

een nihil resultaat. In verband met tegenvallende

bedragen i.p.v. de gerealiseerde € 714.000. Voor 2011

resultaten bij de deelnemingen is een herstelplan

was een bedrijfsresultaat begroot van € 967.000.

opgesteld. In 2012 zal dit leiden tot een beperkte

De omzetstijging in 2011 is vooral toe te schrijven

verbetering van de begroting; in 2013 zal het volle

aan de certificering van aardappelen. Met 1.060.000

resultaat van het herstelplan tot uiting komen.

ton was de oogst van 2010 een topjaar. Een deel

Het begrote geconsolideerde bedrijfsresultaat 2012 is

van de omzetstijging werd teniet gedaan door

door het herstelplan toegenomen tot € 270.000.

tegenvallende omzetten van het Proefbedrijf. De hoge
prijsverwachting van oogst 2010 kon niet gerealiseerd
worden en ook de prijzen voor oogst 2011 waren
bijzonder laag. Ook de begrote meeropbrengsten bij
de dochtermaatschappijen zijn niet gerealiseerd.
De exploitatiekosten zijn iets lager dan begroot.
Dit betreft vooral een restitutie pensioenpremie en
waardeverminderingen van goodwill en investeringen.
De personele bezetting was in 2011 5 FTE hoger dan in
2010, begroot was een toename van 6 FTE.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 35% naar 43% van het balanstotaal. De NAK streeft naar een solvabiliteit van
tussen de 40% en 50%.
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Balans per 31 december 2011 (x 1.000)
(geconsolideerde cijfers van de NAK)

2011

2010

Vaste activa		

10.129

9.525

Vlottende activa		

8.438

10.857

			

18.567

20.382

2011

2010

Eigen vermogen		

7.956

7.207

Voorzieningen		

988

1.326

Langlopende schulden		

3.875

4.375

Kortlopende schulden		

5.748

7.474

			

18.567

20.382

Begroting

Jaarrekening

Activa		

Passiva		

Winst- en verliesrekening (x 1.000)
		
		

Jaarrekening
2011

2011

2010

18.825

17.690

17.994

8.371

9.785

8.755

Totaal omzet

27.196

27.475

26.749

Personeelskosten

17.421

17.682

20.841

9.061

8.826

8.514

26.482

26.508

29.355

714

967

-2.606

Omzet keuringswerk
Omzet overige werkzaamheden

Overige kosten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
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Bestuur, vaste commissies, directie,
beleidszaken, OM en OR
BESTUUR

VASTE COMMISSIES

DIRECTIE

P.L.B.A. van Geel, voorzitter

Pootaardappelen

E. Casteleijn, directeur

U.O. Hiddema, vice voorzitter

A.J. Haverkort, voorzitter

A. Kroon, directiesecretaris

S. Monster

F.J.A. Janssen, adviseur

W.A. Blijdorp

W. in ’t Anker

BELEIDSZAKEN

J.J.M. van de Heijden

L.L.A.M. Geurts

H. van de Haar, pootaardappelen

B.J. van Dinter

J.C. Hoogland

A.T. Toussaint, zaaizaden

N. Louwaars

P.L. Oldenkamp

J.J. van Hoogen

E. Casteleijn, secretaris

ONDERNEMINGSRAAD (OR)
J.E. Hommes, voorzitter

C.J.M. van Arendonk
Zaaizaden

A. Haagmans

A.J. Haverkort, voorzitter

A. Jansen

OPERATIONEEL MANAGEMENT (OM)

T.E. Wouda, vice voorzitter

A. van der Weijden

A. Stolte, manager operations

J.A. Bos

G. de Boer

L. Gerner, manager klantenservice

J.J. Penning

M. Schutte

en informatie

W. Geluk

P. Ramdin

J.W. Haak, coördinator buitendienst

H.J. ten Cate

T. Hamelink

M. Kooman, manager laboratorium

D. de Heer

E. van Woerkom, secretaris

M.A.M. Puylaert, accountmanager

E. Casteleijn, secretaris

W. Vis, ambtelijk secretaris

E. Casteleijn, secretaris

Links: Ad Toussaint, beleidszaken zaaizaden. Rechts: Henk van de Haar, beleidszaken pootaardappelen
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Afkortingen
AM

Aardappelmoeheid

NPPO

National Plant Protection 			

ARBO

Arbeidsomstandigheden

		

Organisation

BPR

Beproeving

NVWA		Nederlandse Voedsel- en 			

CLIENT

Controles op Landbouwgoederen bij

		

Warenautoriteit

		

Import en Export

OECD

Organisation for Economic 			

DNA

Desoxyribo Nucleic Acid

		

Co-operation and Development

ELISA

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay

P&C

Proef- en controlebedrijf

ESCAA

European Seed Certification Agencies

PCR

Polymerase Chain Reaction

		

Association

PDA

Personal Digital Assistant

EU		

Europese Unie

PRI

Plant Research International

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

PSTVd

Patato spindle tuber viriod

FERA

Food and Environment Research Agency

PVY

Potato Virus Y

FTE

Fulltime-equivalent

PVYntn

Potato Virus Y necrosis tuber necrosis

GGO

Genetisch Gemodificeerde Organismen

PVYnW

Potato Virus Y necrosis Wilga

Ha		

Hectare

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

ILVO

Instituut voor Landbouw en 		

SASA

Science and Advice for Scottish 		

		

Visserijonderzoek

		

Agriculture

ISTA

International Seed Testing Association

Spp

Species

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

TAIEX

Technical Assistance and 			

		

Information Exchange

NAK 		Nederlandse Algemene Keuringsdienst
NAO		Nederlandse Aardappel Organisatie

UNECE

United Nations Economic 			

NAV

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

		

Commission for Europe

NIAB

National Institute of Agricultural Botany

WUR-CDI

Wageningen Universiteit 			

NIVAP		Nederlands Instituut Voor 			

		

Researchcentrum Centre for 		

		

		

Development Innovation

Afzetbevordering van Pootaardappelen
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Contactgegevens

Klantenservice

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

0900-0625

www.nak.nl

