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Januari • Februari • Maart

Telersvergaderingen 2015 - de vergaderingen wer-
den druk bezocht en er was veel discussie over de 
invoering van EU-klassen.

Derogatieverzoek verlaging kiemkrachtpercenta-
ge België - België kreeg toestemming voor 1.500 ton 
lijnzaad van vezelvlas. 

Meer aanvragen voor het AM-onderzoek gaan 
digitaal - van alle AM-aanvragen ging 65% digitaal 
via het NAK-Loket. Vorig jaar lag dit percentage nog 
op 46%.

NAK organiseert een informatiebijeenkomst voor 
de ontvangende handel - de bijeenkomst richtte zich 
op de partijkeuring en het los vervoer van komend 
voorjaar. 

NAK treft illegaal pootgoed aan - het betrof ongeveer  
67 ton van meerdere rassen.

NAK organiseert op verzoek van telers een extra 
telersvergadering in Westerbork - na een afwezig-
heid van twee jaar werd weer een telersvergadering 
belegd in het gebied Drenthe en Overijssel.

NAK organiseert tweetal bijeenkomsten over de 
5-jarige stam - er werd van gedachten gewisseld met 
de sector over de huidige werkwijze voor de keuring 
van stammen en de toekomst van de traditionele 
stamselectie. 

Hygiëneprotocol Ringrot begint te leven, 1.217 
aangemelde telers - de NAK is gevraagd om op 
naleving van dit protocol toe te zien.

NAK bereidt zich voor op de AM-resistentie- 
toetsing - de NAK gaat deze officiële AM-resisten-
tietoetsingen vanaf 2016 jaar uitvoeren. 

NAK overlegt intensief met NVWA en Plantum 
over PSTVd - het PSTVd-protocol is het resultaat 
van dit intensief overleg.

April • Mei • Juni 

Drie trainees starten bij de NAK - sinds het in 2014 
gestarte recruitmenttraject zijn er in totaal vijf trainees 
begonnen bij de NAK, waarvan drie trainees in het 
verslagjaar.

NAK-keurmeesters krijgen nieuwe tablets uitge-
reikt - door deze nieuwe tablet zijn keurmeesters 
continue verbonden met het NAK-kantoor en onze 
systemen. 

Meer pootgoed voor keuring in 2015 - met 40.120 ha 
werd bijna 1.500 ha meer aangegeven dan in het 
voorgaande seizoen (38.625 ha). Deze stijging be-
staat volledig uit materiaal in de klassen S en SE.

De NAK bouwt eigen vermogen af – door posi-
tieve financiële resultaten die in de afgelopen jaren 
behaald zijn, besloot het bestuur een deel van het 
opgebouwde eigen vermogen af te bouwen.

Certificering pootgoed oogst 2014 - in het verslag-
jaar werd 1.054.385 ton pootaardappelen gecertifi-
ceerd van oogst 2014. 

Van kwartaal tot kwartaal

http://www.nak.nl/actualiteiten/een-terugblik-op-de-telersvergaderingen-2015
http://www.nak.nl/actualiteiten/derogatieverzoek-verlaging-kiemkrachtpercentage-belgie
http://www.nak.nl/actualiteiten/derogatieverzoek-verlaging-kiemkrachtpercentage-belgie
http://www.nak.nl/actualiteiten/teler-maakt-steeds-meer-gebruik-van-digitale-diensten-bij-de-nak
http://www.nak.nl/actualiteiten/teler-maakt-steeds-meer-gebruik-van-digitale-diensten-bij-de-nak
http://www.nak.nl/actualiteiten/informatiebijeenkomst-voor-de-ontvangende-handel-op-13-februari
http://www.nak.nl/actualiteiten/informatiebijeenkomst-voor-de-ontvangende-handel-op-13-februari
http://www.nak.nl/actualiteiten/nak-treft-illegaal-pootgoed-aan/
http://www.nak.nl/actualiteiten/op-verzoek-telers-een-extra-telersvergadering-in-westerbork
http://www.nak.nl/actualiteiten/op-verzoek-telers-een-extra-telersvergadering-in-westerbork
http://www.nak.nl/actualiteiten/stamselecteurs-bezorgd-over-5-jarige-stam
http://www.nak.nl/actualiteiten/stamselecteurs-bezorgd-over-5-jarige-stam
http://www.nak.nl/actualiteiten/hygieneprotocol-ringrot-begint-te-leven
http://www.nak.nl/actualiteiten/hygieneprotocol-ringrot-begint-te-leven
http://www.nak.nl/actualiteiten/nak-bereidt-zich-voor-op-am-resistentietoetsingen
http://www.nak.nl/actualiteiten/nak-bereidt-zich-voor-op-am-resistentietoetsingen
http://www.nak.nl/actualiteiten/bewaking-pstvd
http://www.nak.nl/actualiteiten/bewaking-pstvd
http://www.nak.nl/zakelijke-informatie/publicaties
http://www.nak.nl/organisatie/werken-bij-de-nak
http://www.nak.nl/actualiteiten/uitrol-nieuwe-tablets-nak-keurmeesters
http://www.nak.nl/actualiteiten/uitrol-nieuwe-tablets-nak-keurmeesters
http://www.nak.nl/actualiteiten/meer-pootgoed-voor-keuring-in-2015
http://www.nak.nl/actualiteiten/de-nak-bouwt-eigen-vermogen-af
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Juli • Augustus • September 

Besluit invoering EU-klassen bij aangifte 2016 - de 
omzetting van de huidige klassen naar de EU-klassen 
is van kracht bij de aangifte van pootgoedpercelen in 
2016. 

Uitzonderlijk veel virus overdragende bladluizen 
gevangen - in zuigvallen en vangbakken werden veel 
bladluizen gevangen. Door de zachte winters van de 
afgelopen twee jaar hebben deze bladluizen zich flink 
kunnen doorontwikkelen.

Verlagingspercentage in de veldkeuring 12,8% 
10,2% van het areaal werd verlaagd op de bacterie-
ziekte Erwinia. Dat is meer dan in 2013 en 2014, maar 
minder dan in de jaren daarvoor.

Client Export nu ook voor consumptieaardap-
pelen beschikbaar - hierdoor wordt een efficiëntere 
verwerking van de exportinspecties van consumptie-
aardappelen gerealiseerd.

EC-grade wordt Union grade - naar enkele gebie-
den in de EU is afzet van pootgoed alleen mogelijk 
als EC-grade.

NAK verlaagt het tarief van verplicht virusonder-
zoek met 25% - de NAK realiseerde efficiencyverbe-
teringen door de overstap van ELISA naar de PCR-
methode voor de virustoets en de doorontwikkeling 
van deze toets; dit werd vertaald naar het terugbren-
gen van de kosten. 

Oktober • November • December 

NAK realiseert restitutieregeling voor afbouw van het eigen vermogen - begin 
juli ontvingen alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een 
creditnota.

NAK neem recordaantal aan monsters voor AM-grondonderzoek - in één 
week tijd kwamen er ongeveer 10.000 grondmonsters binnen.

Tweede Kamer ontvangt kamerbrief Keuring en Toezicht EZ - de NAK ver-
wacht dat de gevolgen voor fytosanitaire keuring beperkt zullen zijn.

NAK print ruim een miljoen certificaten in een week - vanaf half november 
werden ruim een miljoen certificaten per week geprint.

Het aantal lezers van het NAK Nieuwsbl@d blijft stijgen - meldt u zich ook 
aan?

NAK start onderzoekproject naar correlatie chitwoodi in grond en knol - de 
NAK wil hiermee de NVWA ondersteunen in de besluitvorming over het toestaan 
van grondonderzoek om vrijstelling te krijgen voor knolonderzoek.

http://www.nak.nl/actualiteiten/invoering-eu-klassen-bij-aangifte-2016
http://www.nak.nl/actualiteiten/terugblik-bladluisseizoen
http://www.nak.nl/actualiteiten/terugblik-bladluisseizoen
http://www.nak.nl/actualiteiten/verlagingen-veldkeuring-2015-onder-de-loep
http://www.nak.nl/actualiteiten/client-export-nu-ook-voor-consumptieaardappelen
http://www.nak.nl/actualiteiten/client-export-nu-ook-voor-consumptieaardappelen
http://www.nak.nl/actualiteiten/ec-grade-wordt-union-grade
http://www.nak.nl/actualiteiten/25-korting-op-tarief-verplicht-virusonderzoek
http://www.nak.nl/actualiteiten/25-korting-op-tarief-verplicht-virusonderzoek
http://www.nak.nl/actualiteiten/realisatie-restitutieregeling-afbouw-eigen-vermogen
http://www.nak.nl/actualiteiten/recordaantal-grondmonsters-genomen-voor-am-onderzoek
http://www.nak.nl/actualiteiten/kamerbrief-keuring-en-toezicht-ez
http://www.nak.nl/actualiteiten/ruim-een-miljoen-certificaten-per-week-geprint
http://www.nak.nl/aanmeldformulier-nieuwsbrief
http://www.nak.nl/actualiteiten/onderzoeksproject-gestart-naar-correlatie-chitwoodi-in-grond-en-knol


Invoering EU-klassen
Vanaf januari 2016 is het EU-klassensysteem van kracht. Dat is het resultaat van de invoering van nieuwe Europese 
regels. In het verslagjaar is met de sector uitvoerig gesproken over de invoering van de EU-klassen. Telers en de 
handel kozen in grote meerderheid voor een eenvoudig systeem, uitgaande van maximaal negen veldgeneraties. 
De belangrijkste wijzigingen zitten in de huidige klasse S. Dat worden maximaal vier generaties PB. Daarnaast ver-
valt de 5-jarige stam als prebasispootgoed. Die stam heeft geen uitzonderingspositie meer. Alle partijen met klasse 
PB4 kunnen in het nieuwe systeem als klasse S vermeerderd worden. De klasse E2 vervalt.

Ook werd gekozen voor een vaste afkap, namelijk één generatie per klasse, handhaving van de huidige nationale 
normen en vermelding van het generatienummer op verzoek.
Verder wordt EC-grade omgezet in Union grade. Die aanduiding is verplicht voor afzet naar bijvoorbeeld de Azoren. 
Klasse E wordt dan Union grade E. De normen blijven gelijk. Dat laatste geldt echter niet voor alle landen. 

Keuring stammen
De keuring van stammen wordt vanaf teelt 2016 op 
enkele punten aangepast. De vrijstelling van keuring 
voor jonge stammen blijft bestaan. Wel vervalt de 
mogelijkheid van overdracht van ongekeurde stam-
men. Afzet als PB is alleen mogelijk als de stam 
volledig is gekeurd, inclusief nacontrole. De afzet als 
veldgewas blijft beperkt tot PB1 en PB2. Als compen-
satie voor het vervallen van de 5-jarige stam krijgen 
ongemengde, traditionele stammen als onderschei-
dend kenmerk een “T” in het stamnummer.
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Aardappelen



EU-experiment
aardappelzaad 
Enkele kweekbedrijven ontwikkelen hybride aardap-
pelrassen op basis van inteeltlijnen. Als deze rassen 
voldoende uniform gemaakt kunnen worden, opent dit 
de weg voor afzet van aardappelzaad (True Potato 
Seed - TPS) en de eerste generatie knollen die daar-
uit groeien. 

Voor afzet van TPS en TPS-knollen is de hui-
dige EU-regelgeving niet ingericht. Vooruitlopend 
op noodzakelijke aanpassing van de regels heeft de 
EU-Commissie een werkgroep samengesteld die een 
EU-experiment moet voorbereiden voor afzet van 
TPS en TPS-knollen. De NAK neemt hier namens 
Nederland aan deel, in nauwe samenspraak met 
EZ en de NVWA. De werkgroep brengt de rand-
voorwaarden voor een dergelijk experiment in kaart, 
zoals eisen aan bedrijven, toetsverplichtingen, kwa-
liteitseisen aan zaad en wel of geen noodzaak van 
het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO). 
Naast fytosanitaire en kwaliteitsaspecten is ook de 
ras-toelating nog een onzeker punt, vanwege de hui-
dige UPOV-eisen wat betreft uniformiteit en stabiliteit.

Veldkeuring
In het verslagjaar waren er meer problemen met de virusziekten. Aan het eind van het 
teeltseizoen kwam in bepaalde gebieden primair virusziek voor en daardoor vielen de 
nacontroleresultaten niet mee. Tijdens de veldkeuring werd weinig verlaagd op bont. Wel 
kwam er regelmatig een bonte plant voor. Vroeg in het seizoen hadden we te maken 
met veel perzikbladluizen. Al bij het afkloppen van aardappelplanten begin juni en in de 
vangbakken eind juni werden grote aantallen bladluizen gevonden. De primaire besmet-
ting kwam later in het seizoen naar voren. Dit betrof vooral besmetting met het Y-virus die 
niet meer zichtbaar werd in het veld.

Nacontrole
Het verlagingspercentage was hoger dan de laatste jaren en is opgelopen tot bijna 15%. 
Het afkeuringspercentage is uiteindelijk beperkt gebleven tot 1,3%. Klasse E2 komt er 
slechter uit dan de klasse E1.

Vier positieve reacties?
Bij het nacontroleonderzoek worden 50 knollen samengevoegd. Dit betekent dus vier 
reacties van de 200 knollen. Omdat statistisch geen goede uitslag kan worden geprodu-
ceerd bij vier positieven, wordt in dit geval aanvullend nog een monster van 400 knollen 
genomen. Hierdoor wordt de spreiding kleiner en kan de partij terugkomen in klasse als 
hierbij één of enkele negatieve reacties voorkomen. Blijft deze uitslag uit, dan is alsnog 
een herkeuring mogelijk van 800 knollen. Het totale maximaal aantal knollen is 1.400. 
Hoe groter het monster, des te kleiner de spreiding en des te betrouwbaarder de uitslag. 
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Aanvullend onderzoek
Voor het aanvullend onderzoek zijn in totaal 561 mon-
sters getoetst. Vorig jaar waren dat 40 monsters. Het 
resultaat was afgelopen jaar als volgt: 
• 50% terug naar klasse A/E
• 15% klasse C
• 34% bleef afgekeurd, hierbij ging het om 
 187 percelen.

Ook waren er 97 percelen in de alsnog herkeuring, 
met de volgende resultaten: 
• 53 percelen afgekeurd
• 18 percelen klasse C
• 26 percelen klasse A.

Chitwoodi 
De resultaten van het chitwoodi-onderzoek liggen 
op hetzelfde niveau als vorig jaar. Wel komen er elk 
jaar enkele aangewezen gebieden of uitbreiding van 
bestaande gebieden bij. Percelen binnen de aange-
wezen gebieden  krijgen een verplicht onderzoek en 
in het verslagjaar was dit van toepassing op 1.569 
percelen. 

Over het chitwoodi-onderzoek is veel discussie. Er 
wordt gezocht naar alternatieven, zodat telers al voor 
het poten hun risico beter in kunnen schatten.

10



Partijkeuring
Door de late oogst onder natte omstandigheden zijn 
er in het verslagjaar problemen geweest met aanhan-
gende grond. Vooral bij export naar landen met de eis 
vrij of praktisch vrij.

Geconstateerd wordt dat er veel partijen gesorteerd 
worden op de grens van goedkeuring. In een baal  
35 / 55 mogen vier afwijkende knollen voorkomen.  
Dit is inclusief de knollen met schurft boven de norm 
en knollen met grondkappen. 

Ook is de norm voor Phytophthora en droogrot aan-
gescherpt. Het gehele seizoen geldt dezelfde norm 
als voor natrot, namelijk sporadisch en dat is één per 
250 kg.

Wanneer wordt getwijfeld of er sprake is van zwarte 
spikkel, dan is een loep een uitkomst, omdat hiermee 
duidelijk het verschil met symptomen van zilverschurft 
zichtbaar wordt.

Zilverschurft
Zilverschurft geeft bij export naar een aantal landen 
problemen. Ook zwarte spikkel wordt hierbij mee-
geteld. Zwarte spikkel geeft, omdat knollen geheel 
kunnen inzinken, later vaak nog meer schade dan 
zilverschurft. De zilverschurftnorm voor een aantal 
landen is 10% van de knollen voor 1/3 deel bezet. 

Risicogericht partijkeuren
In het verslagjaar zijn voorbereidingen gestart om het 
project risicogericht partijkeuren op te zetten. In het 
voorjaar van 2016 gaat de NAK onderzoeken hoe de 
partijkeuring effectiever kan worden uitgevoerd. Het 
doel is om het aantal klachten terug te dringen en de 
verantwoordelijkheid voor het afleveren van een kwa-
litatief goede partij bij de teler neer te leggen. Telers 
die deze verantwoordelijkheid aan kunnen worden 
minder bezocht. 

Gedacht wordt om het risico zowel op bedrijfsniveau 
als op partijniveau te bepalen. Bij bedrijfsniveau moet 
worden gedacht aan een beoordeling op basis van 
klachten en keuringsresultaten uit voorgaande jaren.
Op partijniveau kan het risico worden bepaald op 
basis van een eerste bruto beoordeling. Partijen die 
bij de eerste of bruto beoordeling ruimschoots aan 
de norm voldoen, hebben een lager risico en zouden 
bijvoorbeeld kunnen volstaan met alleen een eind-
keuring.
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Aardappelseizoen

Verlagingspercentage veldkeuring

Verlaging in percelen

Verlaging in percelen door:
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Afkeuringen in percelen

Afkeuringspercentage in percelen door:Afkeuringspercentage in percelen
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Nacontrole

Aantal hectare Aantal percelen

Aantal monsters Aantal bruinrot monsters
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Certificering pootaardappelen

AM-grondonderzoek

Certificering pootaardappelen einde seizoen
aantal tonnen

Aantal monsters Aantal hectare Aantal soortbepalingen



1. Introductie leveranciersetiket kleinverpak-
king EG-B (maximaal 10 kg) voor partijen en 
mengsels voor niet-voeder doeleinden. 

Er bestaat al een leveranciersetiket kleinverpakking 
EG-A voor niet-voedermengsels van grassen tot 2 
kg. Het voordeel van dit leveranciersetiket is dat de 
datum van sluiting niet vermeld hoeft te worden. Deze 
certificeringsvorm wordt in een aantal EU-landen 
toegepast. Door de introductie van een EG-B leve-
ranciersetiket wordt toegewerkt naar een gelijk speel-
veld voor Nederlands materiaal op de buitenlandse 
retailmarkt.

2. Aanpassing zuiverheidsnormen en analy-
seonderzoek voor peulvruchten, o.a. erwt. 

Het zuiverheidsonderzoek is vereenvoudigd. Het par-
tijkeuringsonderzoek op 50 kg en de aparte normstel-
ling van geel in groene erwten, en andersom, verval-
len. Voortaan wordt één monsteronderzoek aan 1 kg 
uitgevoerd, zoals de EU voorschrijft. Hierin wordt ook 
de beoordeling op aanwezigheid van andere rassen 
meegenomen.

Wijziging keuringregels zaaizaden
De keuringregels voor zaaizaden zijn aangevuld en gewijzigd op twee onderdelen: 
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Zaaizaden OESO-label voor 
kleine verpakkingen
Een Nederlands voorstel voor een kleinverpakking 
met OESO-label werd aangenomen. Het gaat om 
kleine verpakkingen tot 2 kg voor certificering van 
enkelvoudige partijen en mengsels van groenvoeder-
gewassen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
• De samenstelling van het mengsel moet op het 

label of op de verpakking worden vermeld. Werken 
met alleen een gedeponeerde code kan niet. Dit 
kan wel binnen de EU.

• De te gebruiken modellen moeten worden goed-
gekeurd door het OESO-secretariaat.

De Nederlandse modellen voor kleinverpakking zijn 
goedgekeurd.
     



Normen CMS 
hybriden gerst en 
hybriden koolzaad
De EU en de OESO verlaagden de norm voor ras-
zuiverheid van hybride gerst (CMS) en koolzaad in 
gecertificeerd zaad (nacontrole) van 90% naar 85%. 

Aandacht voor fraude-
bestendigheid labels
In het verslagjaar werden in EU- en OESO-verband 
ervaringen met valse labels en mogelijkheden van 
beveiliging uitgewisseld. Dit gebeurde naar aanlei-
ding van een aantal fraudegevallen. De EU besloot 
het gebruik van serienummers op de labels verplicht 
te stellen voor PB, BZ en CZ. Het merendeel van de 
EU-landen gebruikt dit al en wellicht gaat de OESO 
ook hierop over. 

Biochemische en 
moleculaire toetsen 
voor raszuiverheid
Biochemische en moleculaire methoden (BMT-
technieken) worden steeds meer gebruikt voor analy-
se van de raszuiverheid en rasidentificatie. OESO en 
de EU besteden hier aandacht aan. In het kader van 
de keuring is de vraag of nieuwe technieken moeten 
worden gebruikt voor identificatie en raszuiverheid. 
Zolang BMT-technieken niet zijn opgenomen in de 
UPOV-/CPVO-protocollen voor het registratieonder-
zoek van rassen, kan het gebruik hiervan niet ver-
plicht worden gesteld. De EU organiseerde hiervoor 
een bijeenkomst met deskundigen van UPOV, ISTA, 
CPVO en rassenonderzoeksinstanties. De OESO 
organiseert in samenwerking met UPOV, ISTA en 
AOSA een workshop in 2016. 

Uitbreiding OESO 
De toetreding van Senegal tot het zaaizaadschema 
van de OESO (maïs, sorghum en granen) werd goed-
gekeurd. In totaal zijn nu 59 landen aangesloten bij 
één of meerdere zaaizaadschema’s van de OESO.
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Zaaizaadseizoen
Aangifte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden

in ha

 2015 2014
Granen

Haver 71 54
Japanse Haver 366 323
Mais 5 24
Triticale 7 16
Wintergerst 404 273
Winterrogge 49 80
Winterspelt 7 1
Wintertarwe 2.680 2.594
Zomergerst 574 676
Zomertarwe 659 754

Totaal in ha 4.822 4.795

 2015 2014
Fijne 
landbouwzaden

Blauwmaanzaad 3 3
Bruine mosterd 3 3
Gierstmelde 0 0
Karwijzaad 5 6
Olievlas 13 10
Vezelhennep 12 1
Vezelvlas 1.802 1.431
Winterkoolzaad 301 608
Zomerkoolzaad 13 533

Totaal in ha 2.130 2.594

 2015 2014
Peulvruchten

Gele erwt 42 22
Kapucijners 12 16
Ronde gr. erwt 13 15
Veldbonen 36 8
Schokkers 0 0
Stambonen 35 59

Totaal in ha 136 120
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Totaal verlaging/afkeuring prebasis- en basiszaad

2015 2014 2013

Verlaging in percelen
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Totaal aangifte veldkeuring grassen
in ha

2015 20132014
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 2015 2014 Toename/
   afname
Beemdlangbloem 23 9 15
Bosbeemdgras 51 64 -13
Engels raaigras 9.893 9.179 714
Fakkelgras 15 19 -4
Festulolium 153 93 60
Gekruist raaigras 270 285 -15
Gewoon struisgras 72 78 -6
Hardzwenkgras 3 1 2
Italiaans raaigras 297 338 -41
Kropaar 11 15 -3
Rietzwenkgras 1.332 1.133 199
Roodzwenkgras 193 180 13
Ruwe smele 22 36 -14
Schapegras – – 
Struisgras – – 
Timothee 13 11 2
Veldbeemdgras 330 424 -94
Westerwolds raaigras 318 471 -153

Totaal 12.995 12.334 660

Totaal aangifte veldkeuring grassen
in ha
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Organisatie
In het kader van de bedrijfsontwikkeling heeft het 
management vier pijlers vastgesteld: onafhankelijk-
heid, kwaliteit, openheid en samen sterk. In het 
verslagjaar is veel aandacht geweest voor de drie 
laatstgenoemde pijlers.

Opleiding en ontwikkeling
In 2015 is het opleidingsbudget nagenoeg volledig 
benut. Zwaartepunten bij de collectieve opleidingen 
waren situationeel leidinggeven, intern toezicht en 
persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn in het afgelopen 
jaar diverse individuele scholings- en coachingstra-
jecten gestart voor de continue professionalisering 
van de (interne) dienstverlening en het vergroten van 
de arbeidsmobiliteit.

In het verslagjaar is, net als het voorgaande jaar, 
geïnvesteerd in het verkrijgen en implementeren 
van kennis van de nieuwste IT-technieken. Naast 
E-learning zijn ook diverse webinars geïntrodu-
ceerd. Kennisontwikkeling en -deling via het open 
IT-platform is een volledig onderdeel geworden van 
ons opleidings- en ontwikkelingsinstrumentarium.

Organisatie, personeel 

en kwaliteitsborging
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Personeel
In 2015 had de NAK 223 medewerkers in vaste dienst, 
dit is 201,5 fte. Hiervan is 61% man en 39% vrouw. 
De gemiddelde leeftijd van de NAK-medewerkers is, 
net als vorig jaar, 47,6 jaar. De instroom van nieuw 
personeel lag in 2015 op 17 en de uitstroom lag op 7 
medewerkers. Het gemiddelde verzuimpercentage bij 
de NAK in het verslagjaar was 2,6%.

Werving traineeship keurmeester
In het verslagjaar is de werving van jong talent voor 
het keurmeestervak gecontinueerd. Hierbij wordt een 
uitgebreid traineeship aangeboden. In het verslagjaar 
zijn drie trainees gestart, daarmee komt het totaal op 
vijf trainees. 

Stagiaires
De NAK is een erkend leerbedrijf en heeft stage- en 
afstudeerplaatsen beschikbaar. In het verslagjaar 
hebben 15 stagiaires hun meeloop- of afstudeerstage 
succesvol afgerond.
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Personeelsgegevens

Verhouding man/vrouw Gemiddelde leeftijd

Personeel
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Aantal medewerkers
per afdeling

Aantal stagiaires
per afdeling
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Kwaliteitsborging
Toezicht door het ministerie van Economische 
Zaken (EZ)
In 2015 was in het kader van het wettelijk toezicht 
vanuit EZ en de NVWA sprake van een constructieve 
samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 
2014 en de begrotingen 2015 en 2016 onvoorwaar-
delijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van 
dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting 
van de goedkeuring van de tarieven voor zaaizaden 
voor 2016.

Parallel hieraan is de actualisering van het toezicht-
protocol, bijlage MJO Plantkeur, door EZ vastgesteld 
in afwachting van de ontwikkelingen rond de publieke 
borging van de fytosanitaire keuringswerkzaamheden 
(ZBO-discussie).

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA)
In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in 
het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits zijn 
enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van 
de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbe-
teringen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)
In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties 
heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. 
Uit de audits zijn drie verbeterpunten naar voren geko-
men. Deze zijn opgepakt en afgehandeld. Tijdens het 
eindgesprek complimenteerde het auditteam van de 
RvA de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrok-
kenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing 
Association (ISTA)
Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder 
toezicht van de ISTA. In het verslagjaar hebben we 
weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope 
van de accreditatie is per laboratorium op de website 
van ISTA te bekijken. Het proficiency testschema 
bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoor-
ten die binnen de scope van de accreditatie vallen.
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Klachten, 
bezwaren 
en beroepen
Klachten
De NAK heeft in 2015 negen schriftelijke 
klachten ontvangen. Dit aantal bevindt zich 
daarmee op het langjarig gemiddelde dat tus-
sen de vijf en de vijftien ligt. De klachten zijn 
na bespreking met betrokkenen afgehandeld.

Wanneer men het met de afhandeling van de 
klacht door de NAK niet eens is, kan men zich 
richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften
In 2015 heeft de NAK vijf bezwaarschriften 
ontvangen. Dit aantal ligt op gelijk niveau als 
de laatste jaren en we kunnen stellen dat dit 
aantal al jaren erg laag is, gezien het grote 
aantal voor beroep vatbare beslissingen dat 
de NAK jaarlijks neemt. Van de ingediende 
bezwaren was ultimo 2015 nog één bezwaar-
schrift in behandeling.

Beroepen
De laatste jaren is er geen beroep ingesteld 
bij het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven.


