NAK 2014

van kwartaal tot kwartaal

Januari • Februari • Maart

April • Mei • Juni

Telersvergaderingen maken veel reacties

Introductie van risicogericht keuren in de veldkeuring. De start van de veldkeuring is vroeger dan vorig jaar.

los in de sector door de ontwikkelingen

Er wordt 564 ha extra gekeurd ten opzichte van 2013.

rondom de ZBO-discussie.
Ruim een miljoen ton pootgoed gecertificeerd van oogst 2013.
Actiegroep Behoud de NAK opgericht door
telers.

Naar aanleiding van een PSTVd-vondst doet de NAK, in opdracht van de NVWA, onderzoek bij kwekers.

De NAK breidt haar cursusaanbod uit.

Minder verlagingen in de veldkeuring 2014 ten opzichte van 2013.

Cursisten kunnen zowel theorie- als praktijkkennis opdoen. Een select aantal cur-

Het initiatief van de sector om een petitie te starten voor behoud van de huidige ZBO-vorm van de NAK heeft

sussen wordt op locatie gegeven.

geresulteerd in ruim 1.300 steunbetuigingen vanuit de sector. De petitie Behoud de NAK is aangeboden aan de
Tweede Kamer.

Introductie

van

het

Hygiëneprotocol

Ringrot. Telers kunnen zich hiervoor tij-

95% van de telers doet online aangifte van pootgoedpercelen via het NAK-Loket.

dens de aangifteperiode aanmelden.
Aangiftecijfers laten zien dat de sector kiest voor hoogwaardig pootgoedmateriaal.
NAK AGRO verder verzelfstandigd. De
NAK heeft een meerderheidsbelang in
Ordeon overgedragen aan Vinçotte, een
grote Belgische certificeringsinstelling.
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Juli • Augustus • September

Oktober • November • December

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede

De NAK organiseert informatiedagen over de par-

Kamer ingestemd met een motie waarin de

tijkeuring voor de exporterende handel. Het doel is

Tweede Kamer de regering vraagt om de

het borgen van de uniformiteit bij beoordelingen.

uitvoeringstructuur van de plantaardige keuringsdiensten niet te wijzigen.

Het aantal certificaten dat online besteld wordt ligt op
74%, een stijging ten opzichte van vorig jaar decem-

Het Agrofoodcluster is officieel gelanceerd

ber (66%). Ook zien we een stijging in het percentage

door de overhandiging van een cheque

online aanvragen van AM-grondonderzoeken van

door de Gedeputeerde van de provincie

46% naar 65%.

Flevoland en de wethouder van de gemeente
Noordoostpolder aan het Agrofoodcluster.

Besmettingen Meloïdogyne chitwoodi gevonden, de
sector maakt zich zorgen.

De nacontrole start eerder dan vorig jaar en
de bemonstering ging vlot van start door het

Uitbreiding van knolcyperus.

gunstige groenseizoen. Afronding nacontrole
met een verlagingspercentage van 5,5%.

De NAK, WUR en het Agrofoodcluster tekenen een
intentieverklaring voor de vorming van een kennis- en

Oogst van zaaizaden was bijzonder vroeg

onderzoekscluster.

door het vroege voorjaar en de warme zomer.
De opbrengst was goed met een goede kwa-

De NAK introduceert het NAK Nieuwsbl@d.

liteit zaaizaden.
De NAK toetst alle monsters extra op Erwinia brasiDerogatieverzoek voor verlaging kiemkracht-

liense ter beeldvorming van het voorkomen van deze

norm vlas door Frankrijk en België. Nederland

nieuwe bacteriesoort.

heeft meer kunnen leveren.
Veel export van consumptieaardappelen naar derde
De NAK start recruitmenttraject voor trainees

wereldlanden vanwege enerzijds de lage prijs en

tot keurmeesters.

anderzijds door nieuwe afzetbestemmingen.
Er is meer bemonsterd voor AM-grondonderzoek. Op
31-12-2014 is ongeveer 10% meer gecontracteerd
ten opzichte van 2013.
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Aardappelen
Hygiëneprotocol Ringrot

PSTVd

In 2014 introduceerde de PCC, het samenwerkings-

Naar aanleiding van de PSTVd (aardappelspindelknolviroïde)-vondst in kweekma-

verband tussen NAO en LTO, het Hygiëneprotocol

teriaal in 2014 is in nauw overleg tussen NVWA, Plantum en de NAK een verbe-

Ringrot. Dit protocol heeft als doel om het risico op

teraanpak kolombewaking PSTVd opgesteld. Dit verbeterplan bevat maatregelen

introductie en verspreiding van ringrot te minimalise-

waarmee het risico op introductie en verspreiding van PSTVd wordt uitgesloten.

ren. Dit vergt bewustwording en actie van alle par-

Het protocol richt zich specifiek op het voorkómen van PSTVd in de kweekkolom.

tijen. Belangrijke onderdelen zijn hygiëne (reiniging

Het is een aanvulling op het bestaande toezicht van de NAK op kweekbedrijven. Dit

en ontsmetting van machines en transportmiddelen),

toezicht, ook wel bedrijfsinspectie genoemd, omvat een veldkeuring, toetsing (op

identificatie en administratie van alle activiteiten. Aan

ringrot en bruinrot) en certificering van kweekmateriaal. Voor kwekers betekenen

het protocol kunnen alle schakels in de pootgoed-

de aanvullende maatregelen een verzwaring van de huidige bedrijfsinspectie op de

sector vrijwillig deelnemen. De NAK is door de PCC

volgende onderdelen:

gevraagd de naleving van het protocol bij telers en
bewerkers te controleren. In 2014 hebben meer dan

-

toetsing van alle kruisingsouders

1.200 telers en bewerkers zich aangemeld voor deel-

-

toetsing op stammen die uit kweekmateriaal worden opgezet

name aan het protocol. Het doel is 100% deelname.

-

een open rij tussen kweekmateriaal en overige aardappelen
(pootgoed, consumptie)

Medio 2014 zijn de keurmeesters gestart met de controles op basis van een aandachtspuntenlijst. Hierin

-

een plantenpaspoort bij afzet van alle kweekmateriaal.

zijn de belangrijkste eisen in het protocol samengevat. Voor de telers is de informatie op de website van

In aanvulling op de verplichte maatregelen stelde Plantum voor dat kwekers een

de NAO, de beheerder van het protocol, een nuttig

aparte toetsing kunnen laten uitvoeren op veredelingsmateriaal dat het kweek-

hulpmiddel.

bedrijf binnenkomt. Deze ingangscontrole moet voorkómen dat een eventuele

Dit eerste jaar wordt gezien als een leerjaar.

besmetting in nieuw kweekmateriaal grote gevolgen heeft voor het al aanwezige

Eventuele afwijkingen hebben nog geen consequen-

kweekmateriaal. De NAK heeft toegezegd de ingangscontrole zo mogelijk te faci-

ties. Keurmeesters bespreken afwijkingen en knel-

literen. In opdracht van de NVWA zal de NAK de aanvullende maatregelen uit het

punten met de deelnemers, die vervolgens noodzake-

verbeterplan uitvoeren.

lijke maatregelen voor verbeteringen kunnen nemen.
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EU-verordening en EU-klassen

Erwinia

Het voorstel voor een nieuwe EU-verordening, die de

Voor de keuring op Erwinia hanteert de NAK sinds 2012 een aanpak op twee fron-

keuringen van uitgangsmateriaal zou moeten rege-

ten, de veldkeuring en een toets op latente besmettingen. De veldkeuring vindt in

len, is weggestemd in het Europese parlement. Het

toenemende mate risicogericht plaats. Hierbij worden keurmeesters aangestuurd op

is nog onduidelijk of er een nieuwe procedure wordt

basis van waarnemingen in percelen van dezelfde herkomst én de resultaten van

opgestart voor een nieuw voorstel voor een verorde-

de Erwinia-toets in partijen van de klasse S. Deze toets is in 2014 voor het 3e jaar

ning voor uitgangsmateriaal. Mocht dat zo zijn, dan

uitgevoerd, zonder consequenties. De bacteriesoort Pectobacterium carotovorum bra-

zal het zeker tot 2020 duren voordat een nieuwe

siliense, die de laatste jaren in opkomst is, maakte in 2014 voor het eerst onderdeel

verordening in werking treedt. De huidige richtlijnen

uit van de toets.

blijven dus voorlopig van kracht.

Het beeld voor Dickeya en P. atroseptica is heel stabiel (2012-2014), met een besmet-

Wel wordt in de verkeersrichtlijn voor pootaardappe-

ting in respectievelijk 1,2% en 4,4% van de onderzochte monsters. P. wasabiae toont

len een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belang-

veel meer variatie, van 33,7% in 2012 tot 16,4% in 2014. Die variatie wordt vooral

rijkste is de invoering van een Europees classifica-

toegeschreven aan wisselende omstandigheden tijdens het rooien. De soort P. brasi-

tiesysteem. Dat is voorlopig een vrijwillig systeem.

liense is gevonden in 54% van de monsters. Dat deze soort in ruime mate voorkomt,

Daarnaast geldt er vanaf 2016 een maximum voor

blijkt ook uit een veldsurvey op planten met symptomen. Ongeveer 60% van de symp-

het aantal veldgeneraties. De generatie-eisen zijn

tomen kan worden toegeschreven aan P. brasiliense en 40% aan andere soorten.

verplicht, zowel in een nationaal systeem als in de
EU-classificatie.

Het is nog te vroeg om consequenties aan de toets te verbinden. Daarvoor is nog

Aan elk van de EU-klassen zijn ook minimumnormen

onvoldoende zicht op de correlatie tussen de resultaten van de toets en waarnemin-

gekoppeld. Pootgoed voor EU-verkeer moet voldoen

gen in het veld. Dat geldt in het bijzonder voor P. brasiliense. Wel maken telers en

aan de minimumnormen van de betreffende catego-

handel gebruik van de resultaten van de Erwinia-toets, met het oog op selectie van

rie. Dat is nu ook al een voorwaarde. De normen voor

partijen voor verdere vermeerdering. Of het effect hiervan al zichtbaar is in het gun-

de categorie ‘PB’ (prebasis) zijn nieuw, die van de

stige verloop van de grafiek in de laatste jaren, de verlagingen in de klasse S, is niet

andere categorieën zijn op onderdelen aangepast.

duidelijk. In elk geval is de toets een waardevol instrument om de kwaliteit van de

Zo vervalt het onderscheid tussen licht en zwaar bont

hoogste generaties te verbeteren.

(symptoom van een virusbesmetting).
De vaste commissie voor pootaardappelen besloot

Verscherpte eisen

in november dat de noodzakelijke wijzigingen met

Met ingang van het partijkeuringsseizoen zijn in het verslagjaar voor de maatsortering

ingang van oogst 2015 in het nationale keuringssys-

de eisen verscherpt. De toegestane afwijking van de bovenmaat is nu maximaal 1 mm

teem worden doorgevoerd. Dat houdt in dat het gene-

in plaats van 3 mm.

ratienummer op verzoek op het certificaat vermeld

Met betrekking tot de export zijn door onder andere Tunesië en Egypte verscherpte

kan worden en dat het maximum-generatienummer

eisen gesteld voor zilverschurft. De actuele landeneisen (NVWA) zijn via onze website

vanaf 2016 wordt bewaakt. De vaste commissie

www.nak.nl te bekijken.

neemt in maart 2015 een besluit over de invoering
van de EU-klassen en de vorm waarin dat gebeurt.
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Keuringsseizoen aardappelen
Veldkeuring

Verlagingen
In totaal werd 38.626 ha aangegeven voor het veldkeuringsseizoen. In het verslagjaar werd

Klasse

Gekeurd

Verlaagd

Afgekeurd

S

9.273

2.467

50

SE

9.302

1.304

49

18.037

3.130

309

E

7.081 ha verlaagd in de veldkeuring. Er waren minder verlagingen op zowel virus als bacterieziek.

Verlagingspercentage
40%

Gecertificeerd
pootgoed

2.014

184

108

20%
Totaal

38.626

7.085

516

2014

18%

1,30%

2013

23%

2,20%

2012		

30%

3,9%

30,9

30%

22,8
18,3

10%
0%
2014

2013

2012

Er waren minder verlagingen op zowel virus als bacterieziek. De belangrijkste reden onder
diversen is het afzien van de onderzoeken.

Verlagingen veldkeuring 2014

5,4%

5,5%

Verlagingen veldkeuring 2013

6,0%

6,1%

Verlagingen veldkeuring 2012

6,0%

5,9%

Virusonderzoek
1,6%
0,1%

6,9%

Het totale verlagingspercentage in 2014 was 18,3%
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Overig

0,0%

0,0%
9,5%

Het totale verlagingspercentage in 2013 was 22,8%

Primair virus
Bacterieziek

1,2%

0,4%

Secundair virus

17,4%

Het totale verlagingspercentage in 2012 was 30,9%

% afkeuringen in percelen
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Nacontrole
35.000

3,9%

31.909 31.061 31.344

30.000
25.000
20.000

2,2%

16.286 15.845 16.211

15.000
1,3%

2014

19.298 19.028 19.560

2013
2012

10.000
5.000
0

2014

2013

2012

Monsters

Percelen

Hectare

In 2014 werd 516 ha afgekeurd in de veldkeuring (1,3%).

Afkeuringen 2014

Afkeuringen 2013

9,8%

Afkeuringen 2012
4,3%

10,8%

28,7%

42,7%

15,5%

Bacterieziek
Virusziek
Overig

47,4%

60,5%

82,2%
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Virusonderzoek

Bruin- en ringrotonderzoek

Vanaf 2013 worden de nacontrole-onderzoeken op virus volledig
met de PCR-onderzoekstechniek uitgevoerd. Indien er een bruin- en
ringrotonderzoek aan is gekoppeld wordt dit in combinatie getoetst,

Totaal aantal knollen

de zogeheten combitoets. Ruim 3,5 miljoen knollen werden er met
PCR onderzocht. Een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

24.500

Totaal aantal knollen
4.000.000

3.505.800

3.436.800

24.345

24.000

23.800

23.500
23.000

3.853.000

22.500
22.000

22.372

21.500
3.000.000

21.000
2014

2013

Aantal bruinrotmonsters 2014
194

20.603

1.575

2014

2012

Aantal bruinrotmonsters 2013
1.575

20.900

1.870

2013

2012

Aantal bruinrotmonsters 2012
1.650

20.600

1.550

Regulier onderzoek
Tracering
Survey
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AM-grondonderzoek
140.000
120.000

127.669
120.115
106.259

100.000
2013 - 2014

80.000

2012 - 2013

60.000

50.627 49.203
45.317

40.000

2011 - 2012

20.000
735

0
Monsters

Hectare

825

672

Soortbepalingen

Certificering pootaardappelen
in # tonnen
1.100.000
1.050.000
1.000.000

1.082.603

1.060.116
2014
2013
957.122

2012

950.000
900.000
850.000
Einde seizoen
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Zaaizaden
Herziening voorcontrole grassen

de huidige voorcontrolesystematiek te willen handhaven, inclusief de beoordeling van

De voorcontrole is een onderdeel van de keuring van

de gemiddelde schietdatum. Ook deden zij voorstellen voor verbetering. Dit leidde tot

zaaizaden. De voorcontrole is opgezet om eventu-

de volgende aanpassingen in de opzet van de voorcontrole:

ele stabiliteitsproblemen van een ras in een vroeg

-

veldjes in drie herhalingen

stadium te signaleren. Zo voorkom je afkeuringen

-

meer planten beoordelen

van groot areaal basiszaad of gecertificeerd zaad op

-

een strakker beoordelingsschema

grond van nacontrole-resultaten. Dit is ook een vorm

-

bij afwijkende resultaten ook kijken naar jaarvariatie,

van instandhoudingscontrole. De resultaten van de

zodat de gemiddelde schietdatum nog beter kan worden bepaald.

voorcontrole zijn maatgevend voor de maximaal te
behalen generatie in de veldkeuring. De voorcontrole

Laboratoriumdag

is vanuit Europese regelgeving niet verplicht. Dit is

Onder toezicht van de NAK kunnen zaaizaadbedrijven zich erkennen voor het

een Nederlands systeem.

officiële monsteronderzoek. Voor het monsteronderzoek van landbouwzaaizaden zijn

Bij grassen wordt de voorcontrole uitgevoerd aan par-

drie laboratoria erkend, namelijk Barenbrug Holland, Innoseeds en Vandinter Semo.

tijen kwekerszaad of prebasiszaad. Hiervan worden

Het toezicht op deze laboratoria bestaat uit vergelijkende analyses met het NAK-

veldjes aangelegd op het Proef- en Controlebedrijf

zaaizaadlaboratorium, zowel paarsgewijs als trends, en deskundigheidsbeoordelingen

van de NAK. Bij de grassen gebeurt dat aan 50

van de analisten.

afzonderlijke planten met daarnaast het standaard-

Afgelopen jaren kwamen met regelmaat verschillen in de kiemkrachtresultaten aan het

monster van het ras. Daarnaast worden veldjes ‘in

licht. In reactie hierop organiseerde de NAK een laboratoriumdag voor alle analisten.

rijtjes’ gezaaid. De NAK beoordeelt de veldjes en

Op deze dag werden zij bijgepraat over de veranderingen in de ISTA-voorschriften voor

kijkt naar de gemiddelde schietdatum. De afgelopen

het laboratoriumonderzoek. Ook werden kiemkrachtanalyses gezamenlijk uitgevoerd

jaren gaven afkeuringen op basis van de gemid-

en werd er kennis en ervaring uitgewisseld over de toegepaste methoden.

delde schietdatum in de voorcontrole zo nu en dan

Zowel de analisten als de NAK ervaarden deze dag als zeer zinvol, doordat oorzaken

problemen in de rasopbouw. Dit was aanleiding om

van verschillen in onderzoeksresultaten gezamenlijk werden achterhaald. Door deze

in gesprek te gaan met kweekbedrijven van grassen.

aanpak kan de kwaliteit van analyses verder worden verbeterd. Het voornemen is om

De noodzaak van de voorcontrole en eventuele ver-

laboratoriumdagen met enige regelmaat te organiseren.

beteringen aan de opzet, vooral de beoordeling van
de gemiddelde schietdatum waren hierbij belangrijke
agendapunten. Kweekbedrijven hebben aangegeven
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Erkende keuring zaaizaden en behoud expertise, dienstverlening NAK
Onder toezicht van de NAK en op basis van EU-richtlijnen kunnen bedrijven zelf zaaizaad keuren. In Nederland
wordt deze vorm van ‘erkende keuring’ vooral door bedrijven in graszaad en groenvoeders uitgevoerd. Bedrijven
kunnen voor keuringswerkzaamheden erkend worden per module. Denk hierbij aan een module veldkeuring, module monstername, module monsteranalyses en module certificering. Tot twee jaar geleden was de erkenning van de
veldkeuring beperkt tot de generatie ‘gecertificeerd zaad’ (CZ). Nu is dit ook mogelijk, onder een EU-experiment,
voor de generaties prebasiszaad (PB) en basiszaad (BZ).
De toename van de keuringen onder erkenning en de afname van het keuringsareaal is een probleem voor
kwaliteitshandhaving van de kennis en dienstverlening van de NAK. Op initiatief van het bestuur en de directie,
volgend op een discussie in de adviesraad, is een dialoog gestart met het groenvoeder-/graszaadbedrijfsleven om
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen kwaliteit van de
dienstverlening en de hieraan verbonden kosten. Vooral bij de keuring van graszaad is een kritische grens bereikt.
In een bijeenkomst is gebrainstormd over de mogelijkheden voor het behoud en verbetering van de dienstverlening
van de NAK. Dit leverde een aantal concrete ideeën op waaronder het organiseren van kennis- en velddagen voor
het realiseren van een intensievere kennisuitwisseling tussen bedrijven en de NAK voor kennisbehoud. Daarnaast
kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
-

piekaanbod bij NAK-laboratorium

-

e-learning

-

nieuwe opzet automatisering eind 2016

-

de plussen ten opzichte van EU-minimum en toekomstige EU-regelgeving.

Een dergelijke dialoog wordt ook opgestart met de granensector.
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Keuringsseizoen zaaizaden
Aangifte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
In het verslagjaar werd in totaal 7.509 ha granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden aangegeven. Dit is
ongeveer 500 ha minder dan in 2013 waar het totaal

Fraudebestendigheid van labels

aan aangegeven hectares lag op 8.092 ha.

In de jaarvergadering van de OESO Seed Schemes voor zaaizaad presenteerde de OESO een rapport over
het gebruik van OESO-labels. Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een survey onder 30 landen.
Klachten over fraude met OESO-labels vormden de aanleiding voor dit rapport. Het rapport bevat onder

Totaal aangifte 2014 (in ha)
120

andere aanbevelingen om de fraudebestendigheid van labels te verbeteren, bijvoorbeeld door toevoeging
van kenmerken en gebruik van ander materiaal. Verder is herkenning van vervalsingen vrijwel altijd mogelijk
door de officiële instanties door het gebruik van onjuiste gegevens hierop. In 2015 werkt de OESO hier

2.594

verder aan. De organisatie Breeders Trust kwam vervalsingen van Poolse labels aan partijen graszaad
van Westerwolds Raaigras op het spoor in vier EU-landen. Deze partijen waren buiten Polen in omloop
gebracht. De Poolse autoriteiten maakten dit vervolgens bekend en in samenwerking met andere keuringsautoriteiten in andere landen waar de partijen in omloop zijn gebracht, is de fraude in beeld gebracht. Voor
zover bekend zijn in Nederland geen partijen met deze vervalste labels opgedoken. Vervalsing van NAKlabels is de laatste jaren niet ontdekt.

4.795

EU-derogaties verlaagde kiemkracht
Zaaizaad dat in het EU-verkeer wordt gebracht moet voldoen aan minimum EU-normen. Eén van deze
normen is de kiemkrachtnorm. Als landen problemen ondervinden met de voorziening van zaaizaad met

Totaal aangifte 2013 (in ha)
104

voldoende kiemkracht, kan via een snelle procedure een derogatie verlaagde kiemkracht worden aangevraagd bij de EU-commissie. Op een aanvraag kunnen andere landen binnen twee weken zaaizaad
aanbieden met voldoende kiemkracht. Dit wordt afgetrokken van de aangevraagde hoeveelheid en voor de

2.736

resterende hoeveelheid wordt toestemming gegeven voor certificering met de gevraagde verlaagde kiemkracht. Hierop kunnen landen dan ook leveren. De procedure loopt via de keuringsdiensten in Europa. In
Nederland maakt de NAK verzoeken voor verlaagde kiemkracht bekend en geeft dit vervolgens door aan
de branche-organisatie Plantum. In het verslagjaar is voor een aantal gewassen gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Voor de Nederlandse vlassector waren de derogatieverzoeken voor zaaizaad van vezelvlas
van België en Frankrijk van belang. In deze landen waren er problemen met de oogst van het lijnzaad
door de uitzonderlijke natte augustusmaand. In Nederland waren er minder problemen en bood 2.000 ton
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5.252

zaaizaad aan. België kreeg toestemming voor verlaagde kiemkracht van 92% naar 85% voor 1.500 ton.

Granen

Frankrijk kreeg toestemming voor 3.800 ton.

Peulvruchten
Fijne landbouwzaden

Verlaging/afkeuring
prebasis- en basiszaad 2014

Verlaging/afkeuring
prebasis- en basiszaad 2013

Verlaging/afkeuring
prebasis- en basiszaad 2012

7,9%

13,5%

4,0%

8,8%
41,3%

11,1%

12,0%

36,8%

Granen
Peulvruchten
Fijne landbouwzaden

Aangifte grassen
Zaaizaad kan onder het erkenningssysteem van de NAK door bedrijven zelf worden gekeurd.
Van de 12.334 ha graszaad valt het merendeel, 11.719 ha (95%), onder de erkende veldkeuring.
De NAK voert volgens EU-voorschrijft op 5% van de percelen een controlekeuring uit.

Totaal aangifte grassen (in ha)

Aangifte veldkeuring grassen
NAK en erkend (in ha)
5%

Aangifte NAK 2014
Erkende veldkeuring 2014

12.900
12.800
12.700
12.600
12.500
12.400
12.300
12.200
12.100
12.000

12.847

12.334

Totaal 2014

Totaal 2013

95%
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Organisatie, personeel
en kwaliteitsborging
Organisatie
Bedrijfsontwikkeling
In het kader van de bedrijfsontwikkeling, heeft het management vier pijlers vastgesteld (Kwaliteit, Onafhankelijkheid,
Openheid, Samen sterk), waarvan in het verslagjaar veel
aandacht is geweest voor de pijlers Kwaliteit en Samen sterk.

Opleiding en ontwikkeling
In het verslagjaar is het opleidingsbudget nagenoeg volledig
benut. Zwaartepunten bij de collectieve opleidingen waren:
projectmatig werken, het effectief gebruik van digitale technieken en middelen, het doen van oorzaak-analyses en intern
toezicht. In het verslagjaar zijn diverse individuele scholingstrajecten gestart in het kader van de continue professionalisering van de (interne) dienstverlening.
Ook is in het verslagjaar veel geïnvesteerd in het verkrijgen van kennis van de nieuwste IT-technieken ter voorbereiding van de implementatie van ons nieuwe IT-platform
in 2015. E-learning is een volledig onderdeel geworden
van ons opleidings- en ontwikkelingsinstrumentarium, alle
NAK-medewerkers in vaste dienst volgden hiervoor diverse
cursussen.
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Aantal stagiaires in dienst
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Laboratorium Klantenservice

IT

Personeelszaken

In totaal waren er 15 stagiaires in dienst.

Personeel
Aantal tijdelijke medewerkers per afdeling

De NAK had 213 medewerkers in vaste dienst (194,71 Fte). Hiervan is
60% man en 40% vrouw. De gemiddelde leeftijd van NAK-medewerkers is
47,6 jaar. De instroom van nieuw personeel lag in het verslagjaar op zeven,

120

de uitstroom lag op tien medewerkers.

100

Werving traineeship keurmeester

60

In het verslagjaar is de werving naar jong talent voor het keurmeestervak

40

gestart. Hierbij wordt een uitgebreid traineeship aangeboden. In juli 2014

20

begon de eerste junior keurmeester.

Stagiaires bij de NAK
De NAK is een (door Aequor en Ecabo) erkend leerbedrijf en heeft

96

80
71
9

0
Buitendienst
(incl. Proef- en Controlebedrijf)

Laboratorium

Ondersteunend personeel
(IT, personeelszaken, klantenservice)

stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar. In het verslagjaar hebben in
totaal 15 stagiaires hun meeloop- of afstudeerstage succesvol afgerond.

In totaal waren er 176 tijdelijke medewerkers in dienst.
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Aantal medewerkers in vaste dienst
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In totaal waren er 213 medewerkers in vaste dienst.

Aantal medewerkers per leeftijdcategorie (vaste dienst)
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Kwaliteitsborging
Toezicht door het Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ook in 2014 was, in het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ, sprake van een con-

Klachten, bezwaren
en beroepen

structieve samenwerking met EZ. Het ministerie heeft de jaarrekening 2013 en tarieven

Klachten

2014 van de NAK onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ultimo 2014 was de NAK alleen nog

De NAK ontving in het verslagjaar zes schriftelijke

in afwachting van de goedkeuring van de begroting voor 2015. Actualisering van het

klachten. Dit is een kleine stijging ten opzichte van

Informatie- en aansturingsprotocol en het toezichtprotocol is, in afwachting van de ontwik-

het jaar daarvoor (vier klachten) en eenzelfde aan-

kelingen rond de ZBO-discussie, opnieuw uitgesteld tot over de uitkomst van de ZBO-

tal als in 2012. De klachten zijn na bespreking met

discussie meer duidelijk is.

betrokkenen afgehandeld. Een tweetal klachten was
eind 2014 nog niet volledig afgehandeld. Indien men

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

het met de afhandeling van de klacht door de NAK

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze

niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale

audits zijn enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde afwij-

Ombudsman.

kingen zijn de nodige verbeteringen geïmplementeerd.

Bezwaarschriften
Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In 2014 ontving de NAK drie bezwaarschriften. Dit is

In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en

eenzelfde aantal als in 2013 en een daling ten opzich-

audits gedaan. Uit de audits zijn drie kleine verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn

te van 2012 (vijf bezwaarschriften) en voorgaande

snel opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam

jaren. Gezien het grote aantal voor beroep vatbare

van de RvA de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt, is dit aantal zeer beperkt. Van de ingediende bezwaren was

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

ultimo 2014 nog één bezwaarschrift in behandeling.

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In het verslagjaar
hebben we weer deelgenomen aan proficiencytesten. De scope van de accreditatie is

Beroepen

per laboratorium op de website van ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat

Eind 2014 waren er geen beroepszaken meer in

jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie

behandeling bij het College van Beroep voor het

vallen.

bedrijfsleven. In de resterende beroepszaak heeft het
College de NAK in 2014 in het gelijk gesteld.
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