g
a
sl
er
rv
a
ja

20
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

Een jaar vol verandering
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Voorwoord
Een jaar vol verandering
In 2010 is er veel veranderd bij de NAK. Het voorjaar van 2010 stond
in het teken van de voorbereiding hiervan. Op 1 juli veranderde de
structuur en de samenstelling van de directie. Pieter Oosterveld
nam afscheid als algemeen directeur en de NAK ging verder met een
éénhoofdige directie. Tegelijkertijd werd de organisatiestructuur
bijgesteld. In de nieuwe structuur staat een optimale aansturing van
de hoofdprocessen van de NAK centraal. Met name het hoofdproces Keuringen, dat de activiteiten van onder andere de afdelingen
Buitendienst, Laboratorium en Technische Administratie omvat,

Financieel

wordt nu integraal aangestuurd.

jaar. Hoewel de NAK door het grote

was

2010

een

zwaar

werkaanbod efficiënt kon werken,
In de tweede helft van 2010 werd toegewerkt naar een verzelfstan-

drukten de gevolgen van de pensioen-

diging van de dochteronderneming NAK AGRO. Dit resulteerde eind

crisis zwaar op de resultaten van de

december in het vertrek van NAK AGRO naar een nieuwe vestigings-

NAK. Vanaf het verslagjaar heeft de

plaats in Zwolle.

NAK haar pensioenvoorziening ondergebracht bij een solide pensioenfonds,

Ook de inhoud van het werk van de NAK kende veranderingen.

waardoor toekomstige risico’s verant-

Medio 2010 werd de nieuwe regelgeving rond aardappelmoeheid

woord zijn afgedekt.

van kracht. Het invoeren van deze regelgeving vergde veel voorbereiding en leverde extra werk op. Veel telers vroegen onderzoeken

Ook de financiële resultaten van de

aan voordat de nieuwe regelgeving inging, zodat die nog volgens de

dochteronderneming

oude regels konden worden uitgevoerd.

waren teleurstellend in 2010. In 2011

NAK

AGRO

zal worden gewerkt aan verbetering
Naast alle veranderingen ging het werk van de NAK gewoon

van het resultaat van NAK AGRO.

door en was het werkaanbod hoog. Niet alleen werden er extra
AM-onderzoeken uitgevoerd, ook was de certificering van pootgoed

In

2010

vonden

veranderingen

omvangrijk. Daarnaast waren als gevolg van de weersomstandighe-

plaats, in 2011 zullen er meer volgen.

den de veldkeuringsperiode lang en de nacontrole laat en complex.

Het management van de NAK heeft

Er is door de medewerkers van de NAK hard gewerkt om al dit werk

zich uitgesproken voor vernieuwing, in

te verzetten. Mede namens het bestuur wil ik de medewerkers

het besef dat alleen dan gerekend kan

bedanken voor hun motivatie en inzet.

worden op een blijvende waardering
door haar opdrachtgevers bij de overheid en in de akkerbouwsector.

Eric Casteleijn
directeur
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1. Organisatie
Nieuwe organisatiestructuur NAK
In 2010 vond een directiewisseling plaats en is het organisatiemodel aangepast.
De NAK wordt, per 1 juli 2010, bestuurd door één directeur. Bij de herinrichting
van de organisatie zijn drie hoofdprocessen benoemd: Beleid, Keuringen en
Ondersteuning. De clusters Beleid en Ondersteuning worden direct door de
directeur aangestuurd. Het cluster Keuringen wordt aangestuurd door de manager operations, een nieuwe functie, die direct aan de directeur rapporteert.
Door de vorming van clusters wordt het zwaartepunt van afdelingssturing naar
processturing verlegd.

Organisatiestructuur per 1 juli 2010
Stichtingsbestuur
Directeur

Financiën

Directiesecretaris/Bedrijfsjurist

Informatie Technologie

Directiesecretaresse

Facilitair Beheer

Keuringsbeleid en Inspectiesystemen

Personeel, Kwaliteit en Organisatie

Proef- & Controlebedrijf

Manager Operations

Projectleider
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Buitendienst

Laboratorium

(analyse & onderzoek)

Informatie

(administratie & drukkerij)

Scheiding NAK en NAK AGRO
In

2010

werden

voorbereidingen

getroffen voor de formele overdracht
van

de

afdelingen

Internationale

Samenwerking & Training (IS&T),
Verkoop en Teelt en Product Controles
NAK AGRO in het kader van de voor-

Operationele samenwerking
keuringsdiensten

genomen

van

Om doelmatigheid en efficiency te bevorderen zijn er in het

NAK AGRO. Deze afdelingen verhuis-

verslagjaar twee bijeenkomsten geweest van voorzitters, bestuurs-

den op 28 december 2010 naar de

leden en directies van de BKD, KCB, de NAK en Naktuinbouw.

nieuwe vestiging van NAK AGRO.

De bijeenkomsten hadden als inzet operationele samenwerking op

De formele overgang van deze afdelin-

de volgende terreinen: buitendienst (opvangen van pieken en dalen

gen vond plaats op 31 december 2010.

in elkaars arbeidsfilm), ICT (bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwik-

(TPC) aan de dochteronderneming
verzelfstandiging

kelen van software), de ontwikkeling van laboratoriumtechnieken,
voor

overhead (stafafdelingen) en wagenparkbeheer. Het gaat hierbij niet

NAK AGRO is belegd bij de directeur

om een bestuurlijk proces of om fusiebesprekingen, maar om het zo

van

rapporteert

efficiënt mogelijk samenwerken in een netwerkstructuur waarbij

aan de Raad van Commissarissen

iedere keuringsdienst zijn eigen organisatie en identiteit behoudt.

(RvC) van NAK AGRO. De RvC legt

De besprekingen worden in 2011 voortgezet waarna duidelijk wordt

verantwoording af aan het bestuur

of het bundelen van krachten op de werkvloer in de toekomst leidt

van de stichting in haar hoedanig-

tot een intensievere samenwerking. De NAK zet zich krachtig in

heid als Algemene vergadering van

voor het op gang gekomen proces van samenwerking tussen de

Aandeelhouders (AvA).

keuringsdiensten in de plantaardige sector.

De

verantwoordelijkheid
NAK

AGRO,

die
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Accreditaties

Laboratoriumaccreditates

De NAK voert haar werkzaamheden uit onder onafhankelijk

Naast deze inspectie- en monster-

toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Met trots meldt de

name-accreditaties beschikt de NAK

NAK dat in 2010 de scope van de 17020-accreditatie voor de veld- en

sinds enkele jaren over een aantal

partijkeuring van pootaardappelen is uitgebreid met de volgende

laboratoriumaccreditaties. Met deze

fytosanitaire werkzaamheden:

accreditaties bevestigt de RvA dat de

-

fytosanitaire inspecties in het gewas aardappelen;

NAK haar werkzaamheden uitvoert

-

fytosanitaire inspecties aan partijen aardappelen

conform de hoogste internationale

(import- en exportinspecties);

normen.

-

monstername uit partijen aardappelen ten behoeve van

-

grondmonstername ten behoeve van het AM-onderzoek;

-

het nemen van watermonsters ten behoeve van het

Accreditaties NAK-keuringen,
AM- en bruinrot- en
ringrotonderzoek verlengd

bruinrot- en ringrotonderzoek in water.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft

het bruinrot- en ringrotonderzoek;

in 2010 ook de accreditaties van de
Met de overname van de import- en exportinspecties van de

NAK-keuringen, het bruinrot- en ring-

Plantenziektekundige Dienst (PD) kreeg de NAK de opdracht van het

rotonderzoek en het AM-onderzoek

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

verlengd. De accreditatiecommissie

deze werkzaamheden onder accreditatie te brengen. In 2010 is deze

was tevreden over de verbeteringen

opdracht formeel goedgekeurd door de RvA, waardoor de NAK nu

die de NAK heeft doorgevoerd.

volledig voldoet aan alle afspraken die met de minister zijn gemaakt
bij de overdracht van de fytosanitaire taken.

Eric Casteleijn, directeur van de NAK, presenteert het behaalde uitbreidingscertificaat aan M.A.A.M. Berkelmans, plaatsvervangend directeur van directie Agroketens
en Visserij (AKV) van het ministerie van
EL&I.

Vlnr. M. Valstar (sector manager uitgangsmateriaal, directie Agroketens en Visserij (AKV) van het ministerie van EL&I), H. Harmsma (Plv.
directeur Plantenziektekundige Dienst), E. Casteleijn (directeur van
de NAK), M.A.A.M. Berkelmans (Plv. directeur, directie Agroketens
en Visserij (AKV) van het ministerie van EL&I)

accreditaties
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Klachten, beroepen en bezwaarschriften
Klachtenoverzicht
Klachten die bij de NAK binnenkomen worden erg serieus genomen
en, indien mogelijk, zo snel mogelijk opgelost. Zo houdt de NAK de
kwaliteit van de dienstverlening hoog.
De NAK ontving in 2010 vijf schriftelijke klachten. Drie klachten
bleken na onderzoek ongegrond. Eén klacht was gegrond. De vijfde
klacht is nog in behandeling. Jaarlijks wordt het klachtenoverzicht
op de NAK-website gepubliceerd.

Bezwaarschriften
In 2010 zijn veertien bezwaarschriften bij de NAK ingediend.
Dit is een stijging ten opzichte van 2009 (drie bezwaren).
Zes bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Van deze uitspraken
is geen beroep ingesteld. Zes bezwaarschriften zijn aangehouden
in afwachting van een uitspraak van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. De bezwaarschriften richtten zich tegen het in
rekening brengen van het extra tarief wegens een te late aangifte
zaaizaden of een soortgelijke zaak. Het College heeft op 22 december
2010 uitspraak gedaan, zodat ook deze zaken kunnen worden afgehandeld. Twee bezwaarschriften zijn nog in behandeling.

Beroepen
In een beroepzaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de NAK in het gelijk gesteld en het beroep ongegrond verklaard.
Er lopen geen andere beroepen meer.
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Communicatie NAK
Veel media-aandacht
In 2010 kreeg de NAK veel publiciteit. Vooral in de drukke periode, toen de veldkeuring op zijn eind liep en de
monstername, het aardappelonderzoek en de partijkeuring in volle gang waren, wist de pers ons te vinden.
De vakpers besteedde geregeld aandacht aan de NAK, maar ook voor de agrarische sites was de NAK een
belangrijke bron voor nieuwsgaring.

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid krijgt in de algemene bedrijfsvoering
een steeds belangrijker rol. Naast het werken op een
hoog kwaliteitsniveau streeft de NAK er ook naar om

d

zo duurzaam mogelijk te werken. Duurzaam werken

ei

heeft, zoals de NAK het ziet, alles te maken met
bewust en slim gebruik van middelen. Zo scheidt de

h

NAK, naast het papier, nu ook het plastic. Ook zijn

m

er voorbereidingen getroffen om in 2011 glas en gft-

a

afval te scheiden en voor recycling aan te bieden.
De NAK ruilde in 2010 de eerste lichting bedrijfswa-

a

gens om voor auto’s met de BlueMotion-technologie,

rz

waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot

van deze scan zijn energiebesparende maatregelen
genomen.
Als er geprint wordt, gebeurt dat al zoveel mogelijk
dubbelzijdig. Om het papiergebruik verder terug te
dringen, is de NAK in 2010 op grote schaal overgegaan op digitalisering van verschillende diensten,
zoals het NAK-loket. Het transport van het papier
wordt hierdoor ook vermeden.
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u

het gebouw vast te stellen. Op basis van de resultaten

d

van het gebouw gemaakt om de “warmtelekken” van

u

sterk is verminderd. Daarnaast is een energiescan

e
ti
a
v

NAK erkend als kennisinstelling
voor innovatie

in

n

o

De NAK is door Agentschap NL erkend als kennisinstelling voor innovatievraagstukken. Bedrijven die
hulp nodig hebben bij innovatievraagstukken kunnen
bij de NAK terecht.
Het Agenschap NL is onderdeel van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
en is belast met de uitvoering van internationaal
innovatie- en duurzaamheidsbeleid. Ter stimulering
van innovatieve projecten geeft het Agentschap NL
jaarlijks ruim 8.000 innovatievouchers uit. Met een
innovatievoucher kunnen bedrijven een kennisvraag
over het vernieuwen van een product, proces of
dienst laten beantwoorden. De NAK is door het
Agenschap NL erkend als kennisinstelling met als
specialisme de toepassing van de PCR-technologie in
het aardappel- en nematodenonderzoek.
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Personeel en organisatie
Algemeen
Verzelfstandiging NAK AGRO
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor de verdere
verzelfstandiging van dochterbedrijf NAK AGRO. NAK AGRO is niet
meer in hetzelfde pand als de NAK gehuisvest, maar eind december
verhuisd naar Zwolle.

Overdracht pensioenbeheer
De afwikkeling van de overdracht van het pensioenbeheer van
Centraal Beheer Achmea naar het Bedrijfspensioenfonds voor de
Landbouw (BPL) heeft in het gehele verslagjaar nog erg veel aandacht en tijd gevergd. Eind 2010 was de overdracht en de controle
op de overdracht in een afrondende fase. Hoewel de pensioenoverdracht veel tijd en geld kostte, is het in het verslagjaar wel gebleken dat, gezien de voortdurende problemen in de pensioenwereld,
de NAK op tijd de juiste keuze heeft gemaakt.

Bedrijfsontwikkeling
Er wordt in onze omgeving in toenemende mate gebruikgemaakt
van digitale gegevens en technieken, zoals het internet. Daarnaast
stijgt het gemiddelde opleidingsniveau van onze werknemers en
relaties. Om te werken met de nieuwe PCR-methode, die steeds

g

meer wordt toegepast in laboratoria, is HBO-werk- en denkniveau

in

vereist. Door al deze ontwikkelingen verandert ook het werk.
Er treedt een verschuiving op van uitvoerend administratief werk

el

naar meer analytisch werk van digitaal aangeleverde data. Ook in
het keuringswerk zien we het gebruik van digitaal aangeleverde
data toenemen (CLIENT). De verwerking van de keurings- en

k

monsternamegegevens gebeurt al volledig via internet.

ik

Al deze ontwikkelingen vragen een aanpassing van de organisatie
zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals presentaties aan afdelingen
onderling en diverse werkgroepen in het kader van automatisering,

o

n

om als organisatie en als medewerker mee te kunnen ontwikkelen.

tw

en een meer analytisch denkvermogen van de medewerkers. In 2010
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Opleiding en ontwikkeling

Personeelsgegevens

In 2010 is het volledige opleidingsbudget benut. Er zijn veel trai-

Aan het eind van 2010 (peildatum

ningen en cursussen gevolgd door medewerkers op alle niveaus

31-12-2010) werkten 238 medewerkers

binnen de organisatie. Deze opleidingen varieerden van gedrags-

(211 FTE) in vaste dienst bij de NAK,

trainingen, zoals het voorkomen en omgaan met weerstand door de

waarvan 102 vrouw en 136 man.

Politieacademie, tot kennisgaring, zoals de technische instructie- en

De gemiddelde leeftijd is, net zoals in

harmonisatiebijeenkomsten voor de keurmeesters en de cursussen

2009, 46 jaar.

voor het werken met PCR-technieken voor laboratoriummedewerkers. Ook de staf- en beleidsmedewerkers woonden diverse semi-

Buiten de medewerkers in vaste dienst

nars en workshops bij om hun kennis actueel te houden.

zijn in de piektijden tijdelijke mede-

In het verslagjaar namen 175 medewerkers deel aan de NAK Online

werkers ingezet. De NAK heeft con-

School. Via de NAK Online School kunnen medewerkers via het

tact met een grote groep personen die

internet zelfstandig een groot aantal opleidingen volgen. Een voor-

jaarlijks inzetbaar is in de piekperiode.

waarde voor deelname was dat zij aan het eind van het verslagjaar

In de periode mei - december zijn

minimaal de digitale cursussen voor de computerprogramma’s XP,

zo’n 250 tijdelijke medewerkers m/v

Word en Excel hadden gevolgd.

(57 FTE) gecontracteerd en ingezet

Gedurende 2010 is hard gewerkt de gebruiksmogelijkheden van de

bij de veldkeuring, monstername, de

NAK Online School te optimaliseren, zodat ook de komende jaren

bruinrottoetsing en op het zaaizaad-

de medewerkers zich door middel van het Nieuwe Leren kunnen

laboratorium.

blijven ontwikkelen. Met regelmaat worden nieuwe cursussen aangeboden waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.

Het verloop van het personeel was
ongeveer gelijk aan dat in 2009. In 2010
verlieten 21 medewerkers de NAK en
traden 12 medewerkers in dienst.
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Aantal personeel in vaste dienst
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Het gemiddelde verzuimpercentage bij de NAK in 2010 was 3,3% (gemiddeld landelijk percentage 2010 = 3,8%
(bron: analyse van ArboNed verzuimcijfers 2010, gebaseerd op de ruim 70.000 aangesloten werkgevers en 1,3 miljoen
werknemers). Hoewel de NAK nog ruim onder het landelijk gemiddelde zit, is het verzuimpercentage over 2010
voor de NAK haar doen aan de hoge kant. Er zijn eind 2010 initiatieven ontplooid om het ziekteverzuim weer
terug te dringen.
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Project SamenWerken

Veilig werken

In

innovatieproject

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Echter de risico’s op een onge-

SamenWerken afgerond. Dit project

2010

is

het

val worden steeds groter als gevolg van de groeiende bedrijven, het

had als doel om medewerkers te sti-

veranderen van het soort werk (nemen van hormonsters) en het

muleren met vernieuwende ideeën te

werken onder toenemende tijdsdruk. De kans op letsel of gebre-

komen om slimmer (samen) te werken.

ken voor de keurmeester neemt toe en daarmee wordt de nood-

Hierdoor kan er beter ingespeeld wor-

zaak om bewust veilig te werken ook groter. In 2010 heeft de NAK

den op de wensen van de medewer-

diverse initiatieven ontplooid om zowel de medewerker als de teler/

kers en de klanten. Dit project leverde

bewerker voor te lichten over het belang van bewust veilig werken.

een aantal verrassende verbeterideeën

De NAK zag er onder andere strenger op toe dat de monstername

op. De meeste verbeterideeën had-

van pootgoed conform de veiligheidsinstructies gebeurt. De sector is

den betrekking op het werkproces om

via diverse kanalen geïnformeerd en verzocht hieraan medewerking

beter, sneller of makkelijker te werken.

te verlenen.

De NAK heeft van het project veel
geleerd. Zeker is dat nagenoeg alle
weldoordachte ideeën steun en opvolging krijgen.
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2. Keuringsvoorschriften en regelgeving
NAK-deskundigen hebben zitting in diverse organen op nationaal en internationaal niveau. Hier vindt afstemming plaats over kwaliteitseisen en methodieken voor keuring en onderzoek. Daarnaast heeft de NAK frequent
contact met zowel binnenlandse als buitenlandse collega-keuringsdiensten over het keuringsbeleid en de
uitvoering hiervan. Naast wijzigingen van keuringsvoorschriften deden zich in 2010 ook aanpassingen voor in
onder andere de AM-regelgeving die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de NAK.

Nationaal
Wijziging keuringsvoorschriften
pootaardappelen 2011

Per 1 mei 2011 wijzigen de keuringsvoorschriften
voor pootaardappelen als volgt:

Jaarlijks worden organisaties en telers in de zaaizaaden pootaardappelsector uitgenodigd om voorstellen

Normen licht en zwaar bont

in te dienen voor wijziging van de keuringsvoor-

Het onderscheid tussen licht en zwaar bont vervalt

schriften. De NAK voorziet deze voorstellen van een

met ingang van seizoen 2011. Het onderscheid is arbi-

advies en stuurt deze naar de sectororganisaties.

trair, omdat de belangrijkste veroorzaker van ‘bont’,

De vaste commissies van de NAK nemen vervolgens

het Y-virus, veel variatie in symptoomexpressie laat

een besluit over de ingediende voorstellen, waarna het

zien. Symptoomexpressie is vooral afhankelijk van

bestuur van de NAK de besluiten nog moet goedkeuren.

het ras, de Y-virusstam en de groeiomstandigheden.

Voor wijziging van het NAK-keuringsreglement is ook
goedkeuring van de minister van EL&I nodig.

Nacontrolebeleid en vroege export
De vaste commissie voor pootaardappelen biedt in
het nacontrolebeleid voor de klasse A meer ruimte
om de vroege export van pootgoed ongestoord te
laten verlopen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals een latere adviesdatum voor de klasse A
of toetsing van een kleiner monster.

16

kwaliteit
“De NAK garandeert op een efficiënte

M. Valstar (2e van rechts op onderstaande foto)

wijze hoge kwaliteit uitgangsmateriaal.

directie Agroketens en Visserij (AKV)

Kwaliteit staat bij de NAK hoog in het

Sectormanager Uitgangsmateriaal, Ministerie van EL&I

vaandel. Daarbij komt dat ze onafhan-

be
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k

k
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kelijk zijn, maar wel erg betrokken”.

Keuring jonge stammen
De keuring van 1- en 2-jarige stammen vindt met ingang van 2012
steekproefsgewijs plaats. De keuring van jonge stammen levert in
verhouding tot de kosten weinig rendement op. De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de kwaliteit komt met deze maatregel
meer bij de telers te liggen. De registratie van stammen en de fytosanitaire eisen blijven ongewijzigd.

Typekeuring op het centraal stammenveld
De omvang van het centraal stammenveld, bedoeld om de rasechtheid vast te stellen, wordt met ingang van 2012 beperkt. De beoordeling van de rasechtheid op het centraal stammenveld krijgt het
karakter van een systeembewaking in plaats van een keuring van
individuele stammen. In combinatie hiermee is met ingang van
oogst 2012 de centrale typebeoordeling niet langer een vereiste voor
certificering in de klasse S.

Keuring op Erwinia
De huidige keuring op Erwinia is een onvoldoende effectief instrument om tegenvallers in de nateelt te voorkomen. Om het garantieniveau te verhogen, zet de NAK verder in op verbetering van de
effectiviteit van de veldkeuring, met nadruk op de hoogste klassen.
Risicopercelen krijgen meer aandacht van de keurmeester.
Naast een effectievere keuring in de hoogste klassen is ook een
aanvullende toets op latente besmettingen noodzakelijk. De voorbereidingen zijn gericht op invoering in 2012 voor de hoogste klasse(n).
In de loop van 2011 stelt de vaste commissie de randvoorwaarden
vast voor toepassing van de toets als keuringsinstrument.
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Wijziging keuringsvoorschriften zaaizaden 2011
De belangrijkste wijzigingen van de keuringsvoorschriften voor de zaaizaden zijn:

Eenmalige veldkeuring PB en BZ
Prebasis- en Basiszaad van de volgende soorten worden voortaan eenmaal gekeurd:
Grassen:

Italiaans en Westerwolds raaigras, beemdlangbloem, kropaar, timothee, struisgras;

Granen:

haver en rogge;

Bonen:

veldbonen;

Fijne zaden:

gele mosterd, stoppelknollen, bladkool en koolzaad (m.u.v. hybride rassen).

Zaadnormen Japanse haver
Voor Japanse haver zijn zaadnormen opgenomen in de aanwijzing ZG-03. Er gelden geen aanvullende normen
voor zeefmaat, korrelkleur, gezondheid en naakte zaden, omdat het gewas als groenbemester wordt geteeld.

“Bij de NAK is de communicatie open en gemakkelijk en gebaseerd
op wederzijds vertrouwen. Eventuele problemen krijgen de volle aandacht en worden zorgvuldig behandeld. De NAK streeft altijd naar
Ir. B.E. Schuiling

ik een positieve kijk op de NAK en hoop ik nog lang op deze manier

Wiersum-plantbreeding

met de NAK te mogen samenwerken”.

Kweker
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en

een oplossing welke voor beide partijen bevredigend is. Al met al heb
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Besparing door vereenvoudiging regels
combibemonstering
Vanwege de gecombineerde bemonstering voor het virusonderzoek (nacontrole) en bruinrot- en ringrotonderzoek zijn in 2009 de
keuringsregels hiervoor gewijzigd. De samenvoegingsregels voor
beide onderzoeken zijn gelijk getrokken. In 2010 heeft de NAK
deze samenvoegingsregels vereenvoudigd. Pootaardappelpartijen
van percelen met hetzelfde ras en dezelfde handelsklasse die gelegen zijn op dezelfde locatie mogen samengevoegd worden voor
bemonstering. Per maximaal 6 ha (was voor bruinrot vorig jaar 50
ton) wordt een monster genomen voor zowel de nacontrole als het
bruinrot- en ringrotonderzoek.
De winst die hiermee geboekt wordt, is een besparing van 10% op
het totale aantal bruinrot- en ringrotmonsters. De NAK heeft hiermee een efficiencyslag gemaakt in de bedrijfsvoering.

regelgeving
Nieuwe regelgeving aardappelmoeheid (AM)
Op 1 juli 2010 werd de nieuwe regelgeving voor aardappelmoeheid (AM) op basis van de AM-bestrijdingsrichtlijn
(2007/33/EG) ingevoerd. Door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is intensief overleg gevoerd over de
veranderingen en invoering van het nieuwe AM-beleid met de betrokken sectoren en keuringsdiensten, waaronder de NAK. De NAK heeft in de eerste helft van 2010 veel voorbereidingen getroffen en extra werk verzet om de
veranderingen ten gevolge van het nieuwe AM-beleid in de bedrijfsvoering van de NAK door te voeren.
Vooral voor pootgoedtelers heeft de nieuwe regelgeving gevolgen. Het standaard bemonsteringsniveau is verhoogd van 600 ml naar 1500 ml grond per ha waarbij verlaging naar 600 ml alleen mogelijk blijft in bepaalde
situaties. Daarnaast worden besmettingen ruimer afgebakend en neemt de duur (teeltverbod) van besmetverklaringen toe. Bij vondst van een AM-besmetting in een partij tijdens de exportkeuring wordt de partij definitief
afgekeurd.
De nieuwe regels betekenen een aantal veranderingen in de uitvoering van het AM-onderzoek, maar ook een
aantal aanpassingen in de aanvraagprocedure, productmogelijkheden en tarieven.

19

Controle recht op bemonstering met
AM-GISviewer

Kaderwet ZBO

Eén van de voorbereidingen die de NAK met de invoering van het

Zelfstandige

nieuwe AM-beleid samen met de PD en het ministerie van EL&I

toepassing geworden op de NAK.

(voorheen ministerie van LNV) heeft getroffen, is de ontwikke-

Als gevolg van deze wet is een aan-

ling van de AM-GISviewer. Met dit computerprogramma hebben

tal bepalingen uit de Zaaizaad- en

NAK-medewerkers via internet toegang tot digitale kaarten met

Plantgoedwet verdwenen. Deze zijn nu

aardappelteelthistorie- en besmettingsgegevens. Deze gegevens

algemeen geregeld door de Kaderwet.

zijn voor de keuringsdiensten toegankelijk gemaakt door de nVWA.

De bepalingen hebben vooral betrek-

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of men voldoet

king op de aansturing- en toezichtrela-

aan de voorwaarden van de nieuwe AM-richtlijn voor een minder

tie met het ministerie van EL&I, zoals

intensieve bemonstering. Ook is hierop af te lezen of er de voor-

de goedkeuring van de begroting, jaar-

gaande twee jaren geen aardappelen zijn geteeld op de kavel waar

rekening en tarieven.

Per 1 januari 2010 is de Kaderwet

nu pootgoed voor de keuring wordt aangegeven en of op de kavel
geen AM-besmetting geldt. De realisering van deze applicatie kan
worden beschouwd als de eerste stap naar een verdere digitalisering
binnen de AM-keten. De controlewerkzaamheden vragen zonder de
AM-GISviewer veel papierwerk van telers en de NAK.

De AM-GISviewer

“De NAK is een organisatie met een rijke traditie van
gezamenlijk met bedrijven verantwoordelijkheid nemen
voor de kwaliteit van pootaardappelen en zaaizaden.
In 2010 heeft de organisatie een grote verbeterslag
gemaakt op het gebied van AM. Zo is ten behoeve van

F.J.A. Janssen

de nieuwe AM-richtlijn een nieuwe werkwijze ontwik-

nVWA

keld met toepassing van digitale kaarten. Telers pluk-

Sectormanager

ken hiervan de vruchten: zij kunnen maximaal mogelijk
bemonsteren op de lage intensiteit van 600 ml/ha”.
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Bestuursorganen

van

Internationaal
EU
Project ‘Betere Regelgeving’
De EU-Commissie zet vaart achter de aanpassing van de kwaliteitsrichtlijnen voor teeltmateriaal en de regelgeving voor de toelating van rassen (‘Betere Regelgeving’). Alle opties staan nog open, van handhaving van de
huidige structuur tot volledige afschaffing van de richtlijnen. De Commissie onderzoekt hierbij de mogelijkheid
om deze regelgeving te integreren met onder andere de fytorichtlijn.

Harmonisatie van klassen en normen voor pootaardappelen
Een onderdeel van de herziening van de EU-regelgeving is een voorstel voor harmonisatie van klassen en normen voor pootaardappelen. Volgens dit voorstel gaan lidstaten dezelfde aanduidingen voor kwaliteitsklassen
hanteren en worden de EU-minimumnormen verscherpt. Voor Nederland hebben de (voorgestelde) strengere
EU-normen geen consequenties.
De NAK ondersteunt de sector en het ministerie van EL&I bij het bepalen van het Nederlandse standpunt over
de (toekomst van) EU-regelgeving voor teeltmateriaal.

ISTA
De International Seed Testing Association (ISTA) werkt aan unifor-

Het laboratorium van de NAK is geac-

miteit in bemonstering en analyses van zaaizaden. In samenwer-

crediteerd door de ISTA voor het

king met de ISTA heeft de NAK in 2010 een bijdrage geleverd aan het

zaaizaadonderzoek. In 2010 is deze

goede werk van de ISTA in de vorm van het uitvoeren van audits en

accreditatie weer voor drie jaar ver-

het geven van workshops. De workshop “Seed Sampling Course” is

lengd, waardoor de NAK onder meer

door een deskundige van de NAK verzorgd. Daarnaast heeft dezelfde

bevoegd is voor het afgeven van ISTA-

deskundige van de NAK audits voor de ISTA uitgevoerd in Canada,

certificaten.

de Verenigde Staten, Ierland en Litouwen.
Ook zijn verschillende medewerkers van de NAK vertegenwoordigd in diverse technische comités van de ISTA, waaronder die
van bemonstering, vocht, zuiverheid, kiemkracht en tetrazolium.
Hierdoor dragen ze actief bij aan de ontwikkeling van de ISTAvoorschriften en Handboeken.
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3. Nieuwe technieken en ontwikkelingen

Met het digitale klantenloket (NAK-loket), dat in 2009 officieel is

Gebruikersvriendelijk
NAK-loket

geopend, speelt de NAK in op de behoefte aan een snelle, digitale

Ook is de NAK in 2010 begonnen met de

informatievoorziening. Via het NAK-loket kunnen telers en gemach-

modernisering van het NAK-loket om

tigde handelshuizen online onderzoeksgegevens raadplegen.

de toegankelijkheid van de beschik-

Ook kunnen digitaal kistenlabels, certificaten en versneld onder-

bare informatie en de gebruiksvrien-

zoek worden aangevraagd.

delijkheid nog verder te verbeteren.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving.

De NAK heeft onder andere de ser-

Optimaliseren digitale dienstverlening

vice om online certificaten te bestel-

De NAK heeft haar dienstverlening via het NAK-loket in 2010 verder

len gebruikersvriendelijker gemaakt.

uitgebreid. De voortgang en de resultaten van het virusonderzoek en

Het aantal stappen in de aanvraag is

het bruinrot- en ringrotonderzoek kon het afgelopen jaar al online

verminderd en zowel de lay-out als de

worden gevolgd. Nieuw is dat nu ook de voortgang en de uitslag

leesbaarheid zijn aanzienlijk verbe-

van het officiële AM-onderzoek per perceel via het NAK-loket te

terd. De aanvrager heeft nu ook meer

volgen is. De gegevens dienen ter ondersteuning van de aanvrager

keuzemogelijkheden, waardoor meer

gedurende het onderzoekstraject. Tijdens de ontwikkeling van deze

certificaten via internet besteld kun-

service is rekening gehouden met de gebruikersvriendelijkheid,

nen worden. Steeds meer telers heb-

zodat het voor iedereen toegankelijk is. Via overzichtelijke schermen

ben het gemak hiervan ontdekt. Eind

kan met een paar muisklikken de gewenste informatie worden

van het verslagjaar verliep 41% van de

gevonden. Daarnaast is in de AM-online applicatie gewerkt met

certificeringsaanvragen voor aardap-

onderscheidende onderdelen, zoals bijvoorbeeld een grafische

pelen via het internet.

kavelaanduiding. De NAK streeft er naar haar relaties op deze wijze
concreter, sneller, eenduidiger en op elk gewenst moment van de
dag te voorzien in de informatiebehoefte rondom het AM-onderzoek.
Voor 2011 staat de digitale aanvraag van een AM-onderzoek en de
digitale aangifte van pootgoed op het ontwikkelprogramma.

“Dankzij het NAK-loket beschikken wij altijd over de juiste informatie
van alle aan ons gemachtigde percelen. Elk moment van de dag kun je de
situatie ter velde rapporteren, de status loofdoding bijhouden en hierdoor
heel efficiënt het project nacontrole aansturen. Wij maken veel gebruik
Jeffrey Dijk

van de functies ‘Raadplegen percelen’ en ‘Wijzigen nacontrole-opdracht’.

Stet Holland B.V.

Heel handig is de notering ‘week quota’ voor wat betreft de PCR-toets.

Hoofd Produktie en Logistiek
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In het zoekmenu vind je snel de informatie die je nodig hebt”.

l
a
a

digitaal verstuurd aan diegenen die
hebben aangegeven digitaal met de

ig

worden verstuurd, worden sinds 2010

d

Circulaires, die normaliter per post

it

Uitbreiding informatievoorziening

NAK te willen communiceren. Aan de
overigen worden de circulaires gewoon
per post verzonden.

Weergave bladluisinformatie op website
verbeterd
Nieuw is ook dat in 2010 de bladluisinformatie ter
beschikking is gesteld via het NAK-loket, zodat
iedereen de gegevens dagelijks kan raadplegen.
Alle detailgegevens, zoals het aantal gevangen
luizen per soort per vangbak/zuigval, per dag en
geacummuleerd, worden in een nieuwe vorm op
het NAK-loket weergegeven. De vangbakken en
zuigvallen veranderen van kleur als er meer virusoverbrengende luizen worden gevangen. Zo wordt
in één oogopslag gezien hoe de situatie is.

Krijn en Derkje Verhage

“Het mooie van het NAK-loket is, dat al onze gege-

Pootaardappeltelers te Emmeloord

vens bij elkaar staan met alle percelen in een duidelijk overzicht. Met de meest actuele gegevens van de
percelen over bijvoorbeeld de klasse en de voortgang
van de nacontrole. Jarenlang was het zo dat wij veel
papieren kregen en de NAK zelf alles in de computer
had staan, nu hebben we samen alles digitaal. Het
bestellen van certificaten gaat gemakkelijk. Je doet
het in je eigen beschikbare tijd, met de zekerheid dat
het ook zo uitgevoerd wordt. Ook van de partijen
van collega’s, die de verwerking door ons laten doen,
staan de gegevens vermeld Lastig wordt het als er
ineens door de handel wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld het bestellen van Engelstalige
certificaten. Daar is het programma niet direct op
ingesteld”.
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NAK-uitslagen vrijwillig aardappelonderzoek
vernieuwd

GPS aangedreven
ponsgatenmachine

De NAK heeft de uitslagen voor het vrijwillig aardappelonderzoek

Een medewerker van het Proef- en

vernieuwd. De resultaten van het vrijwillig bacterie- en viruson-

Controlebedrijf van de NAK heeft

derzoek zijn nu overzichtelijk weergegeven met een toelichting.

een ponsmachine uitgevonden die is

In één oogopslag is duidelijk of er besmetting in het monster is aan-

aangesloten op een GPS–aangestuur-

getroffen. Daarnaast heeft de NAK het automatisch genereren en

de tractor. In het verleden werd met

verzenden van uitslagen verder geoptimaliseerd. De uitslagen wor-

een markeur de plantafstand in de rij

den zoveel mogelijk per e-mail verzonden, waardoor de aanvrager

bepaald door haaks op de rijrichting

minimaal een dag eerder de uitslag heeft.

strepen te trekken met de hand of een

Deze nieuwe manier van uitslagverstrekking past in de totaal-

kleine tractor. De ponsmachine is met

aanpak ‘duurzaam werken’ waarbij de kosten worden beheerst.

vier ponsarmen uitgevoerd. Vlakbij de

Ook alle overige NAK-uitslagen zullen tegen het licht worden gehou-

ponsarm zit een precisiesensor die

den. Het vernieuwen van de uitslagen voor het AM-onderzoek is

de signalen vanuit de GPS opvangt.

reeds gestart.

De gaten kunnen gelijktijdig met het
trekken van de rijen op elke gewenste
afstand in vierkantsverband worden

CLIENT-export

bepaald. Open plantplaatsen kunnen

In navolging van de pootgoedhandelshuizen die in 2009 CLIENT-

vooraf worden ingegeven. Dit levert

export in gebruik hebben genomen, hebben in 2010 de eerste gras-

een aanzienlijke tijdsbesparing op.

zaadfirma’s dit voorbeeld gevolgd. CLIENT is het programma van

De plantafstanden zijn nu exact gelijk.

EL&I dat de administratieve en logistieke processen bij de export

Dit is voor rasproeven een belangrijke

van landbouwproducten ondersteunt. De NAK gebruikt het pro-

factor voor betrouwbare resultaten.

gramma voor de controle en het waarmerken van de exportdocu-

De ponsmachine wordt op het proef-

menten die na het uitvoeren van de fytosanitaire inspecties door de

bedrijf zowel in de aardappel proef- en

exporteurs worden opgemaakt.

controlevelden als in de graspollenvelden ingezet.
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Voortgang van onderzoekprojecten
In 2010 is een nieuwe, moleculaire methodiek (PCR) in gebruik
genomen waarmee, in één reactie, meerdere wortelknobbelaaltjes (waaronder Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax) recht-

er

streeks in grondmonsters van 500 ml kunnen worden aangetoond.
De kwantitatieve methode is een belangrijke doorbraak in het

d

onderzoek. Met de nieuwe methode (aangeboden als ‘Meloidogyne
intensief’) wordt zó’n grote hoeveelheid grond in één keer onder-

n

zocht, dat aan inzenders van grondmonsters een zeer betrouwbaar

o

beeld van de bodemsituatie kan worden gegeven.
De detectiekans in het najaar is 95% voor het aantonen van een
centrale populatiedichtheid van 3.000 alen.
Gefinancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) werd door de onderzoekers van de NAK gewerkt aan een
nieuwe en betrouwbare, soortspecifieke levend/doodbepaling voor
aardappelcystenaaltjes en aan nieuwe methodieken om het DNA
van Erwinia-soorten uit aardappel en hyacint te winnen. Binnen
dezelfde groep projecten werd ook gewerkt aan een verbeterde
DNA-extractie uit vrijlevende nematoden in grond. De resultaten

d

o

o

rb

ra

a

k

van dit werk komen onmiddellijk ten goede aan het routinematige
onderzoek van de NAK.
Samen met Plant Research International (PRI) werd een driejarig
onderzoek afgerond naar de virulentie van de nieuwe Dickeya-soort
(voorlopige naam ‘Dickeya solani’’) in aardappel. Deze nieuwe soort
wordt met de NAK BioPlex-methode voor Erwinia-soorten aangetoond.
De NAK startte in 2010 een nieuw project dat, via de toepassing
van verschillende onderzoekmethoden aan dezelfde aardappelknol,
probeert de kostprijs van moleculaire detectiemethoden (PCR) nog
verder omlaag te brengen.
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Erwinia
Erwinia in hyacint
Samen met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) Bloembollen, de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en
het bloembollenbedrijfsleven gingen de onderzoekers van de NAK na of de NAK BioPlex-methode voor Erwiniasoorten ook gebruikt kan worden in hyacintenbollen. In hyacint komt een aantal Dickeya-soorten (voorheen
Erwinia chrysanthemi) voor die ook in aardappel optreden. De resultaten waren zo goed dat de Bioplex-methode

er

w

in

ia

in 2010 werd aangeboden voor hyacintenbedrijven.

Internationale Dickeya-bijeenkomst
Najaar 2010 traden de onderzoekers van de NAK
in Emmeloord op als gastheer voor een internationale bijeenkomst van Erwinia-experts. Onder de
noemer ‘Dickeya in Potato’ presenteerden Erwiniaonderzoekers uit Europa, Afrika en Noord-Amerika
de laatste resultaten van hun onderzoek en gaven
ze elkaar inzicht in de Dickeya- en Pectobacteriumsituatie in hun land. De zeer succesvolle bijeenkomst,
met ook verschillende bijdragen uit Nederland, werd
afgesloten met het formuleren van gezamenlijke conclusies voor verder onderzoek en met planvorming
voor toekomstige samenwerking.
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capaciteit
Ontwikkelingen automatisering
De ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Zo zijn de opslagcapaciteit

De telefooncentrale heeft in 2010 een

van nieuwe informatievraagstukken en rekenkracht van de door-

upgrade gehad, omdat deze meer

snee moderne mobiele telefoon honderden malen groter dan die

moest aansluiten bij de nieuwe manier

van de pc uit de jaren tachtig en negentig. Het is echter moeilijk,

van werken binnen de NAK en toe-

zo niet onmogelijk, om de reikwijdte van dergelijke technologische

komstbestendiger moest zijn. De tele-

ontwikkelingen goed in te schatten. Dit is ook voor de NAK steeds

fooncentrale is nu onder andere uitge-

de uitdaging. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft de

rust met een callcenter functionaliteit

NAK in 2010 op ICT-gebied gewerkt aan de groeiende behoefte aan

en belscripts.

rekenkracht en opslagcapaciteit. Dit is zonder grote problemen

Naast de ontwikkelingen die in 2010

verlopen. Rekenkracht en opslagcapaciteit is voor 2011 voor een

hebben plaatsgevonden met betrek-

heel groot gedeelte opgelost.

king tot de digitale klantenservice
(NAK-loket) werkt de NAK de komende

Het jaar 2010 stond ook in het teken van het voltooien van de eerder

jaren deze digitale informatieverstrek-

ingeslagen wegen, zoals de verdere ontwikkeling van het NAK-loket,

king verder uit.

de herinrichting van de geüpgrade telefooncentrale en de verhuizing
van dochterbedrijven NAK AGRO en ISACert Nederland naar Zwolle.
Voor dit laatste zijn op ICT-gebied grote mutaties verricht op zowel
de technische-infrastructuur als op de informatiearchitectuur.
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4. Keuringen
Pootaardappelen
Het jaar 2010 is voor de NAK een recordjaar geweest wat betreft de hoeveelheid hectares die bemonsterd zijn
voor het AM-onderzoek en het aantal onderzochte monsters uit de hectares. De invoering van de nieuwe
AM-regelgeving leidde namelijk tot een toename van de aanvragen van het AM-onderzoek. Veel telers wilden
nog onder de ‘oude’ regelgeving en voorwaarden het AM-onderzoek laten uitvoeren. Met extra inzet van
capaciteit kon de piek van aanvragen voor bemonstering in de periode voor 1 juli worden afgehandeld.
Ook bij het virusonderzoek (nacontrole) heeft de NAK heel veel werk in een korte tijd verzet. Door het koude
voorjaar begon de veldkeuring pas de tweede week van juni. Het seizoen werd gekenmerkt door droogte tot half
juli, gevolgd door een erg natte periode die doorliep in de oogst. Tijdens de keuring werd minder verlaagd op
bacterieziekten. Doordat het aantal knollen per plant erg hoog was en de knollen daardoor later aan de maat
kwamen, werd de loofvernietiging door veel telers uitgesteld. Dit leverde samen met de natte weersomstandigheden een extreem late oogst op. Hierdoor moest de NAK in korte tijd de grote massa aardappelmonsters
(+/- 4 miljoen knollen) nemen en onderzoeken op de aanwezigheid van virussen en bruin- en ringrot. De werkzaamheden zijn goed verlopen, doordat de NAK in een vroegtijdig stadium afspraken heeft gemaakt met de
Nederlandse pootgoedhandel. Partijen bestemd voor vroege export zijn met voorrang gerooid en onderzocht.
Daarnaast werd de monstername centraal aangestuurd en daarmee optimaal afgestemd op de werkzaamheden
van het laboratorium. Ook werd het NAK-loket actief ingezet bij de planning en de communicatie met de telers
en handel en heeft de snelle PCR-technologie, die in de afgelopen jaren door de NAK is geïntroduceerd, eraan
bijgedragen dat het virusonderzoek op tijd kon worden afgerond.
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Keuringsseizoen 2010
Percentage en oorzaak verlaging 2010
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Percentage en oorzaak afkeuring 2010:

n

In 2010 is in totaal 4,6% van de percelen afgekeurd. De afkeuringen

ri

zijn voor tweederde (81,7%) als gevolg van bacterieziekten.

eu

Percentage en oorzaak afkeuring 2009:
In 2009 is in totaal 5,2% van de percelen afgekeurd. De afkeuringen

v

el

d

k

zijn voor tweederde (86,7%) als gevolg van bacterieziekten.

29

Bruinrot- en ringrotonderzoek
Aantal monsters

Naast het bruinrot- en ringrotonderzoek voert de
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NAK in opdracht van de PD de teelt, grens en indusaardappelen.
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Aantal monsters, percelen en ha
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Aantal monsters onderzocht
Aantal percelen en ha

Naast de ELISA-toets, waarbij topogen worden uitgeplant in de kas en de planten worden onderzocht, werd ook
de veel snellere moleculaire toetsing (PCR) tijdens het nacontroleseizoen grootschalig ingezet. Dit jaar was er een
toename van het aantal PCR-onderzoeken. Met de PCR-toets wordt een tijdswinst geboekt van zo’n vijf weken
in de uitslagvertrekking.
Aantal monsters onderzocht met PCR-toets

Aantal percelen

2009

2.542 van 100 knollen

1.624

2010

3.882 van 100 knollen

2.771
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Gecombineerd onderzoek
Het virusonderzoek (nacontrole), Meloidogyne chitwoodi en het bruinrot- en ringrotonderzoek is in 2010 zoveel
mogelijk aan hetzelfde monster uitgevoerd. Hierdoor verliep de ontvangst van de monsters gestructureerd en
efficiënt. Op arbeid en transport is aanzienlijk bespaard.

AM-onderzoek

Aantal monsters

120.000

93.000
(45.263 ha)

112.988
(48.602 ha)

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2008-2009

2009-2010

Jaar

Aantal soortbepalingen

2009

1.100

2010

1.319

Met een soortbepaling wordt aangetoond welke aaltjessoort een AM-besmetting veroorzaakt (G. rostochiënsis of G. pallida). Gelijktijdig met de invoering van
de nieuwe AM-richtlijnen op 1 juli 2010 is de soortbepaling verplicht. Bij de uitvoering van het onderzoek
gebruikt de NAK de PCR-methode.
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AM-bemonstering tijdens partijkeuring
Door het gewijzigde AM-beleid verviel het sorteergrondonderzoek. Hiervoor in de plaats kwam de
bemonstering van aanhangend grond voor exportlanden die dit eisen. Per maximaal 50 ton wordt een
AM-monster uit een gereedstaande partij genomen.
Deze werkwijze is noodzakelijk vanwege de gevolgen van het vinden van een besmetting (levende
AM-cyste), namelijk definitieve afkeuring (wassen of
grondvrij maken is niet mogelijk). Door de bedrijven
kon of werd hierop in onvoldoende mate ingespeeld.
Dit leidde tot te hoge piekbelastingen bij de keurmeesters zowel in tijd als fysiek. Ook veroorzaakte dit
problemen in de opslag en logistiek.
Voor het volgende partijkeuringsseizoen wordt bekeken of de werkwijze en of het beleid van de nVWA
kan worden aangepast. De medewerking van de
bedrijven is echter voorwaarde om het aanhangend
grondonderzoek uitvoerbaar te krijgen.
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Aantal fytosanitaire inspecties 2010

Aantal fytosanitaire inspecties 2009
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inspecties

Keuring op maat
De NAK heeft in 2009 geanalyseerd of, met behoud van de kwaliteit, een minder intensieve partijkeuring en
daarmee gepaard gaande lagere kosten voor de teler mogelijk is. Een bureaustudie liet zien dat een systeem
van een basis- en eindkeuring op een groot bedrijf efficiënter zou zijn dan een keuring in opbouw. Op basis van
deze resultaten startte de NAK in seizoen 2009/2010 een praktijktest onder de naam ‘Keuring op maat’, waarin
het systeem van een basis- en eindkeuring werd getoetst. Dertig telers met verschillende bedrijfsgroottes en
bedrijfsvoering namen hieraan deel. Daarnaast werd bij een even groot aantal schaduwbedrijven de normale
keuring in opbouw gevolgd.
Uit de praktijktest is gebleken dat er geen verschil is in efficiency tussen grote en kleine bedrijven. Vooral de
bedrijfsvoering bepaalt de inzet van de keurmeester. Er is daarbij gemiddeld weinig verschil in efficiency (tonnen/uur) tussen de keuring in opbouw en de basis- en eindkeuring. De keurmeester ervaart deze laatste als
minder betrouwbaar, omdat er minder toezichtmomenten zijn en hij daardoor een minder goed beeld van de
partij heeft. Hierdoor ontstaat in bepaalde perioden en tijdstippen van de dag een hogere werkdruk. De ervaring
van de telers is erg afhankelijk van het type bedrijf en lopen zeer uiteen.
Op basis van de uitkomsten van deze praktijktest wordt voor 2011 de werkwijze aangepast, waarbij alle keuringen worden vastgelegd en zichtbaar worden gemaakt op het NAK-loket. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe
vaak een keurmeester langskomt voor een partijbeoordeling en wordt de bewustwording vergroot. De keuring
in opbouw blijft gehandhaafd. Op termijn kan op basis van deze vastleggingen een kostendifferentiatie worden
ingevoerd.
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Zaaizaden
Keuringseizoen 2010
Granen, peulvruchten en fijne zaden
Het areaal granen, peulvruchten en fijne zaden is teruggelopen naar 6.670 ha. Het areaal vlas is gedaald naar
1.500 ha. Er is tijdens de veldkeuringen meer verlaagd dan vorig jaar. Dit had vooral te maken met de raszuiverheid bij wintertarwe. Verder is er een perceel Basiszaad afgekeurd op wilde haver.

Granen, peulvruchten en fijne zaden
Het areaal granen, peulvruchten en fijne zaden 2009: 7.600 ha
Het areaal granen, peulvruchten en fijne zaden 2010: 6.670 ha

Aangifte granen, peulvruchten
en fijne zaden (in ha)
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Zaaizaadanalyses
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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)

Kwaliteit
De kwaliteit van de wintertarwe oogst 2010 was goed. Met name de kiemkracht was hoog. 87% van de
wintertarwe had een kiem van meer dan 95%. In 2009 was dit 67%. Ook bij triticale was de kiemkracht beter
dan in 2009. De gezondheid van de wintertarwe en triticale was in 2010 beter dan in 2009. Bij wintergerst was
de kiem minder goed dan in 2009 en bij winterrogge juist weer iets beter. De gezondheid van zowel wintergerst
als winterrogge was goed.
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5. Internationale samenwerking,
trainingen en cursussen
Aanbod trainingen en cursussen
De NAK biedt een groot aantal trainingen, cursussen, excursies, workshops en seminars aan waarvoor in binnenen buitenland veel belangstelling is. 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 hoge kennisniveau te behouden. De trainingen vinden plaats in Emmeloord,
maar ook bij partnerorganisaties op locatie in zowel binnen- als buitenland. Voor de uitvoering van internationale projecten, trainingen en cursussen werkt de NAK nauw samen met NAK AGRO.

cursussen
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Internationale samenwerking en training

Aardappelselectiecursus

Op verzoek van het Agentschap NL EVD Internationaal van het

De aardappelselectiecursus wordt elk

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is de

jaar in februari/maart georganiseerd

NAK actief bij projecten en trainingen in het buitenland. Zo zijn er in

bij de NAK in Emmeloord. De officieel

Macedonië en Oekraïne cursussen en workshops georganiseerd op

erkende cursus behandelt aardappel-

het gebied van plantenziekten en zaaizaadtechnologie en keurings-

ziekten en ziektebeheersmaatregelen

zaken voor deskundigen van inspectie- en onderzoekinstellingen.

en telt mee voor het verlengen van het

De activiteiten worden zowel in het betrokken land als bij de NAK in

Bewijs van vakbekwaamheid (gewas-

Emmeloord aangeboden.

bescherminglicentie). In 2010 deden 70

Ook in China (Peking) heeft de NAK, in samenwerking met het

deelnemers mee aan de aardappelse-

Chinese ministerie van Landbouw en de Nederlandse Ambassade

lectiecursus.

en de NIVAP een aardappelworkshop gehouden over keuringszaken.
NAK-deskundigen hebben het Europese keuringssysteem en hoe

Zaaizaadcursussen

dit is ingebed in de nationale wetgeving toegelicht. Hierbij is het

Voor Nederlandse graszaadbedrijven

Nederlandse keuringssysteem als voorbeeld genomen. Daarnaast

zijn cursussen gegeven over de bemon-

is het fenomeen ‘kwekersrecht’ uitvoerig besproken. De aardappel-

stering van zaaizaad en de veldkeuring

workshop is door de beleidsmedewerkers van de diverse Chinese

van grassen.

overheids- en inspectieorganisaties goed ontvangen. Ze zijn overtuigd van de noodzaak het bestaande keuringssysteem aan te passen en in te voeren om zo de pootgoedteelt in China te verbeteren.
Als zich problemen voordoen bij de invoer van Nederlands pootgoed
in een bepaald land wordt op de NAK een beroep gedaan om aan
de keurende instantie van dat land uit te leggen hoe de keuring in
Nederland wordt uitgevoerd. Voor dit doel is in oktober bij de NAK
gedurende drie dagen een delegatie uit Saoudi-Arabië op bezoek
geweest. De NAK is hiervoor benaderd door de Landbouwraad van
de Nederlandse Ambassade te Abu Dhabi.
Voor het internationale bedrijfsleven organiseert de NAK, in
samenwerking met NAK AGRO, specifieke trainingsprogramma op
het gebied van pootgoed selecteren en keuringen. In 2010 zijn
trainingen gegeven in Rusland en Roemenië.
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6. Financiën
Resultaat

Begroting 2011

Het bedrijfsresultaat 2010 sluit negatief als gevolg van eenmalige

De geconsolideerde begroting 2011

kosten die betrekking hebben op pensioenlasten uit het verleden.

sluit met een positief bedrijfsresultaat

Daarnaast werd een negatief resultaat op deelneming (NAK AGRO)

van € 967.000,-.

gerealiseerd. Zonder de eenmalige pensioenlasten zou het genor-

De omzetten van de NAK zijn begroot

maliseerde bedrijfsresultaat € 1.767.000,- bedragen. Het voor 2010

op een normale omvang, dat wil zeg-

begrote genormaliseerde bedrijfsresultaat bedroeg € 623.000,-.

gen minder certificering en export-

De verbetering van het resultaat is toe te schrijven aan omzetver-

inspecties in vergelijking met 2010.

groting en kostenbeheersing.

De deelnemingen hebben hun omzet-

De omzet is gestegen door tariefsverhogingen enerzijds en door

ten begroot op het nivo van 2010.

toegenomen werkzaamheden anderzijds. De werkzaamheden mon-

De tarieven zijn met 1% extra ver-

steronderzoek AM, Bruinrot en Nacontrole, certificering pootgoed en

hoogd om de solvabiliteit te verster-

exportinspecties consumptieaardappelen namen toe. De marktprij-

ken. Daarnaast wordt gestreefd naar

zen oogstproducten van het proefbedrijf waren in 2010 zeer hoog.

voldoende bedrijfsresultaat om de

De kostenbesparing betreft vooral personeelskosten (daling van de

aflossing van de hypotheekschuld te

vaste bezetting met 12 FTE), maar ook de overige bedrijfskosten zijn

financieren. In combinatie met een

lager door minder inhuur van uitzendkrachten.

verdere uitwerking van de in 2010
ingezette beheersing van de exploita-

Eigen Vermogen

tiekosten kan het genoemde resultaat

Het eigen vermogen is door het forse verlies sterk afgenomen en

worden begroot.

bedraagt nu 35% van het balanstotaal. De NAK streeft naar een solvabiliteit van tussen de 40% en 50%.

Vreemd Vermogen
Nieuw op de balans van de NAK is de post Langlopende schulden.
Het betreft een 10-jarige lening die is afgesloten om de pensioenlasten te financieren.
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Balans per 31 december 2010 (x 1.000)
(geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa		

2010

2009

Vaste activa		

9.526

10.014

Vlottende activa		

10.852

8.614

			

20.378

18.628

Passiva		

2010

2009

Eigen vermogen		

7.207

9.605

Voorzieningen		

1.326

288

Langlopende schulden		

4.375

0

Kortlopende schulden		

7.470

8.735

			

20.378

18.628

Winst en verliesrekening (x 1.000)

		Jaarrekening
		
Omzet keuringswerk
Omzet overige werkzaamheden
Totaal omzet

Begroting	Jaarrekening

2010

2010

2009

17.994

17.440

16.917

8.770

8.881

9.620

26.764

26.321

26.537

Personeelskosten

19.185

19.929

15.443

Overige kosten

10.178

10.219

10.751

Som der bedrijfskosten

29.363

30.148

26.194

Bedrijfsresultaat

-2.599

-3.827

343
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Bestuur, vaste commissies, directie,
beleidszaken, OM en OR
Bestuur

Directie

Ondernemingsraad (OR)

D. Luteijn, voorzitter

E. Casteleijn, directeur

R.A. van de Vijver, voorzitter

U.O. Hiddema, vice-voorzitter

A. Kroon, directiesecretaris

W.A. Verwilligen, vice voorzitter

C.J.M. van Arendonk

A. Bood

W.A. Blijdorp

A.J. Hamelink

B.J. van Dinter

beleidszaken

J.A. de Hondt

A.C. van Elsen

M.J. Soepboer, zaaizaden

T.J. Kuipers

E.A.M. de Laat

H. van de Haar, pootaardappelen

C.A.M. Roos

S. Monster

A.T. Toussaint, pootaardappelen,

A.A. van der Weijden

J.P.M. Muijsers

zaaizaden

E.H.M. van Woerkom, secretaris

E. Casteleijn, secretaris

Vaste commissies
Pootaardappelen

operationeel
management (OM)
A. Stolte, manager operations

A.J. Haverkort, voorzitter

L. Gerner, hoofd klantenservice en

F.J.A. Janssen, adviseur

administratie

W. in ‘t Anker

J.W. Haak, coördinator buitendienst

L.L.A.M. Geurts

M. Kooman, manager laboratoria

J.C. Hoogland

M.A.M. Puylaert, accountmanager

P.L. Oldenkamp
E. Casteleijn, secretaris

Zaaizaden
A.J. Haverkort, voorzitter
H.A. Hamster, vice voorzitter
A.J.B.P. Bossers
W. Geluk
D. de Heer
J.J. Penning
T.E. Wouda
E. Casteleijn, secretaris
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W. Vis, ambtelijk secretaris

Afkortingen
AvA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

BKD

Bloembollenkeuringsdienst

BPL

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

CLIENT

Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export

		

naar een Nieuwe Toekomst

Directie AKV

Directie Agroketens en Visserij

EL&I
		
ELISA
EU
EVD
FES

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie
Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay
Europese Unie
Economische Voorlichtingsdienst
Fonds Economische Structuurverstreking

IS&T

afdeling Internationale Samenwerking & Training

ISTA

International Seed Testing Association

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

KCB

Kwaliteits-Controle-Bureau

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

nVWA
PCR
PD
PPO
PRI

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Polymerase Chain Reaction
Plantenziektenkundige Dienst
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Plant Research International

RvA

Raad voor Accreditatie

RvC

Raad van Commissarissen

TPC

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

