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‘Voor het eerst sinds 1992, en daarvoor in 1947, is er in 2015 weer meer dan 40.000 ha pootgoed 

aangegeven voor de keuring. De hoeveelheden certificering en AM-bemonstering waren vergelijkbaar 

met voorgaande jaren en het areaal zaaizaden liet een lichte toename zien. Daarmee kenmerkte 2015 

zich door een hoog werkaanbod voor de NAK. 

In 2015 hadden we nog steeds te maken met de ZBO-discussie, hoewel we langzamerhand in een discussie 

over het functioneren van de NVWA lijken te zijn beland. De aanleiding daarvoor is de discussie rond de 

vleeskeuring. Aanvankelijk leek de keuring van vlees en plantaardige uitgangsmaterialen op één hoop 

te worden gegooid. Echter, op 16 oktober, schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer 

dat in 2016 in overleg met de sector en de keuringsdiensten gekomen zal worden tot een gedragen en 

werkbaar model voor de “plantaardige” keuringsdiensten, waarbij rekening gehouden zal worden met 

de motie Geurts en Schouw en de nieuwe controleverordening. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit 

tot een goede en werkbare oplossing zal leiden en de huidige structuur in tact zal blijven. In december 

hebben ook de woordvoerders van CDA, D66, VVD en SGP hier nogmaals bij de nieuwe staatssecretaris 

op aangedrongen.

Vanuit Brussel is nu definitief duidelijk geworden dat de huidige door de lidstaten grotendeels zelf in 

te vullen verkeersrichtlijnen (EU-regels en normen voor het op de markt brengen van teeltmateriaal) 

niet worden vervangen door een nieuwe, voor alle lidstaten dwingende teeltverordening. De huidige 

verkeersrichtlijnen blijven dus voorlopig ongewijzigd van kracht. 

Eind 2014 heeft het bestuur besloten tot afbouw van het eigen vermogen van de NAK. Een eerste stap 

in deze afbouw heeft in 2015 plaatsgevonden in de vorm van een restitutie van € 2.800.000. 

Dankzij de doorontwikkeling van de PCR-toetsmethode konden de tarieven van de nacontrole op 

pootgoed in 2015 met 25% worden verlaagd, waarmee voor het derde jaar op rij een aanzienlijke 

kostenbesparing voor de sector werd gerealiseerd.’ 

“

Eric Castelijn
Directeur

Voorwoord



‘Ik stond voor de vraag of ik voor het 4e achtereenvolgende jaar zou beginnen over 

wat de “ZBO-discussie” is gaan heten, hoewel wat er de laatste jaren aan de hand 

was, met die discussie als zodanig heel weinig te maken heeft.

Toch maar niet gedaan! Omdat ik ervan uit ga dat de afspraken die vorig jaar 

gemaakt zijn met het Ministerie van EZ gewoon uitgevoerd gaan worden. 

Natuurlijk niet zonder rimpelingen – zo gaat dat nu eenmaal altijd – maar gewoon 

uitgevoerd. Nee, dan is het veel zinniger om aandacht te besteden aan de NAK zelf 

en met name aan alle mensen die bij de keuringsdienst betrokken zijn.

Recent hoorde ik dat in het bedrijfsleven maar één ding automatisch gaat en dat 

is …. de stijging van de kosten. In dat licht is het dan toch bijzonder dat we er 

met z’n allen in geslaagd zijn dat patroon te doorbreken. Niet alleen dat, maar 

het bood ook de gelegenheid om het opgebouwde vermogen deels terug te geven 

aan de sector.

Op de telersvergadering waar ik was, werd dat zeer gewaardeerd. In Groningen 

zou het compliment geweest kunnen zijn: ‘t kon minder …. Maar gelukkig is ook 

iedereen erg nuchter.

Doorgaan op de ingeslagen weg, geen plaats voor zelfgenoegzaamheid.

Dat is de spirit die ik aantrof en dat voelt goed.’

“
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Pieter van Geel
Voorzitter
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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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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.
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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: 

16

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.

17



18

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.



24

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.



Strategie
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De afgelopen jaren is de communicatie tussen de 
NAK en de sector (handel, telers) steeds digitaler 
geworden. En vanuit de sector komen wensen voor 
aanvullende mogelijkheden, bijvoorbeeld apps voor 
het bestellen van certificaten. Dat noodzaakt de 
NAK tot het up-to-date brengen én houden van haar 
IT-infrastructuur. Zonder serviceverlies voor de sector 
vindt een totale verbouwing van de IT-infrastructuur 
van de NAK plaats. 

Om in de toekomst naadloos te kunnen communice-
ren met datasystemen van de overheid en handel en 
met de gangbare bedrijfsmanagementsystemen van 
individuele telers, is het gebruik van universele uitwis-
selingsstandaarden essentieel. 

Het digitale NAK-Loket wordt continu verbeterd, zodat 
stabiele toegang is verzekerd en klantgegevens veilig 
zijn bij de NAK. 
Waar voorheen werd gewerkt met aparte software 
voor de zaaizaadsector kan deze sector door de 
keuze voor generieke oplossingen meeprofiteren 
van de ontwikkelingen ten behoeve van de veel gro-
tere pootgoedsector. Hierdoor kan kostenefficiënter 
gewerkt worden. 

In het verslagjaar zijn in het verlengde van deze 
IT-verbeteringsslagen nieuwe tablets in gebruik geno-
men door de NAK-keurmeesters. In de komende 
jaren worden alle applicaties die de keurmeesters 
gebruiken geschikt gemaakt voor gebruik op deze 
nieuwe tablet.

Informatiemanagement
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Kenniscentrum NAK
Investeren in kennisopbouw en een big data benadering

Het is de ambitie van de NAK om continu te investe-
ren in de ontwikkeling van kennis die ten dienste staat 
van kwaliteit. Zowel kennis voor het verbeteren van 
de keuring, als kennis die de sector zelf kan gebrui-
ken voor het verbeteren van kwaliteit. 

Erwinia
De afgelopen vier jaar heeft de NAK een Erwinia-toets 
uitgevoerd op de handelsklasse S. Dit onderzoek 
heeft veel inzicht opgeleverd. Meest in het oog sprin-
gend hierbij is de opkomst van de Pectobacterium 
carotovora brasiliense en de sterke rasafhankelijk-
heid van Erwinia-latentie in de toets- en in veldsymp-
tomen. 

Big data
Tijdens deze vier jaar zijn ook bij de keuring veel 
gegevens verzameld, die gekoppeld kunnen worden 
met andere gegevens. Op basis van analyse van die 
gecombineerde gegevens over langere perioden kan 
de NAK meer te weten komen over het gedrag van 
de ziekte Erwinia. Voor zo’n analyse zijn krachtige 
computerprogramma’s nodig. De NAK beschikt hier 

inmiddels over en werkt hierin samen met de lector 
aardappelketen van de CAH Dronten. De NAK hoopt 
met deze big data aanpak de keuring in de toekomst 
meer risicogericht te kunnen maken, de sector van 
meer gerichte keuringsinformatie te voorzien en hier-
mee bij te dragen aan de kennisontwikkeling voor de 
aardappelteelt.

Meloïdogyne chitwoodi 
De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de 
gevolgen van Meloïdogyne chitwoodi en Meloïdogyne 
fallax vondsten. Vanuit de sector is bij de NVWA aan-
gedrongen op herziening van het cirkelbeleid. De 
NAK wil de voortgang in de beleidsontwikkeling van 
de NVWA graag ondersteunen door het uitvoeren van 
flankerend onderzoek. Onderzocht wordt of grondon-
derzoek op Meloïdogyne chitwoodi voorafgaand aan 
de teelt, van voldoende voorspellende waarde is voor 
de aanwezigheid van Meloïdogyne chitwoodi in de 
knol. Dit onderzoeksproject werd in het verslagjaar 
gestart. 



De overheid heeft zich voorgenomen de publieke bor-
ging van de fytosanitaire taken van de plantaardige 
keuringsdiensten opnieuw vorm te geven. In overleg 
met de keuringsdiensten en de sector wordt een werk-
baar en gedragen model voor de fytosanitaire taken 
van de keuringsdiensten vormgegeven. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de motie Geurts/Schouw en 
de verwachte nieuwe EU-controleverordening waarin 
het toezicht op onder andere het fytosanitaire domein 
wordt geregeld. 

Vanuit Brussel is nu definitief duidelijk geworden dat 
de huidige door de lidstaten grotendeels zelf in te vul-
len verkeersrichtlijnen, EU-regels en normen voor het 
op de markt brengen van  teeltmateriaal, niet worden 
vervangen door een nieuwe, voor alle lidstaten dwin-
gende, teeltverordening. De huidige verkeersrichtlij-
nen blijven dus voorlopig ongewijzigd van kracht. 

Ter vervanging van de huidige Fyto-richtlijn, de regels 
voor plantgezondheid, is een nieuwe verordening 
in de maak. Voor het toezicht op die striktere Fyto-
verordening wordt aangehaakt bij de voor de dierlijke 
productie geldende zogenaamde controleverorde-
ning. Deze controleverordening geldt echter niet 
voor het toezicht op de huidige verkeersrichtlijnen, 
waardoor twee verschillende toezichtstelsels blijven 
bestaan. Welke invloed dit op de keuring gaat hebben 
is nog niet duidelijk en is ook afhankelijk van onder 
welk regiem bepaalde ziekteverwekkers gaan vallen. 
Daarmee is de situatie rond de Europese verordenin-
gen sterk afwijkend van de plannen die enkele jaren 
geleden werden gepresenteerd. De nieuwe Fyto-
verordening wordt in 2016 verwacht. De NAK wacht 
af welke consequenties de nieuwe Fyto-verordening 
heeft voor de keuring van de NAK; bijvoorbeeld wan-
neer organismen verhuizen van de verkeersrichtlijn 
naar de Fyto-verordening of andersom.

‘ZBO-discussie’ en EU-beleid
Inspelen op externe factoren
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In de komende jaren zal de NAK de eerder vastge-
stelde strategische hoofdlijnen verder vormgeven. 
Deze hoofdlijnen zijn: risicogericht keuren, digitaal 
werken en op het laboratorium de combi-toets.

Strategische hoofdlijnen
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De import- en exportinspecties van pootaardap-
pelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-
keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. 
Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en effi-
ciënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2015 bevestigd 
door de audits en de beoordelingen van de NVWA 
divisie Plant. De NVWA is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire 
inspecties. 

In het verslagjaar werden 7.340 fytosanitaire certi-
ficaten aangevraagd. Er waren geen importinspec-
ties voor consumptieaardappelen. Wel waren er 40 
importinspecties voor zaaizaden.

Door uitbreiding van het aantal vondsten in de afge-
lopen jaren wordt het aantal cirkelgebieden groter en 
daarmee ook het aantal percelen waarvoor een ver-
plicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi geldt.

Het toetsen van monsters op Pospiviroïden was 
nieuw in 2014. Na deze toetsing zijn geen nieuwe 
besmettingen meer gevonden. Hierdoor werd er in 
het verslagjaar een minder streng bemonsterings-
regime toegepast, 757 onderzochte monsters ten 
opzichte van 3.205 monsters in het voorgaande jaar. 

Fytosanitaire
werkzaamheden
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Surveywerkzaamheden
Voor fytobewaking voert de NAK, in opdracht van de 
NVWA, de volgende surveys uit:
• Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
• Oppervlaktewater
• Meloïdogyne chitwoodi & fallax
• Aardappelmoeheid (AM)
• Pospiviroïden en Andesvirussen
• Monitoring van zaaizaden.

Doordat in het verslagjaar niet meer in het zetmeel-
gebied werd bemonsterd voor AM-onderzoek, daalde 
hier het aantal onderzochte monsters naar 346. 

In opdracht van de NVWA werden in het verslagjaar 
alleen de monsters op het stammenveld onderzocht 
op Pospiviroïden en Andesvirussen. Dit zorgde voor 
minder onderzochte monsters in vergelijking met 
voorgaande jaren 1.825 en 1.891. Toen werden ook 
de controleveldmonsters onderzocht.
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Monitoring zaaizaden
De NAK voert in opdracht van EZ ook een survey uit 
op het voorkomen van Genetisch Gemodificeerde 
Organismen (GGO’s) in partijen maïs die in Nederland 
worden geïmporteerd als zaaizaad. Gezien de hoge 
maatschappelijke belangstelling hiervoor en de nood-
zaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. Bij 
tracering van GGO’s wordt, na melding hiervan bij de 
opdrachtgever, handhavend worden opgetreden door 
EZ. Elk jaar toetst de NAK 30 monsters.

Survey PSTVd
In het verslagjaar was er geen survey PSTVd. Dit 
in tegenstelling tot 2014 waarin 1.989 monsters van 
het NAK-stammen- en controleveld en van percelen 
met nieuwe rassen werden getoetst. Dit gebeurde 
in opdracht van de NVWA naar aanleiding van een 
vondst.
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Fytosanitaire werkzaamheden

Fytosanitaire certificaten
aantal exportinspecties

Fytosanitaire werkzaamheden
aantal monsters
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Surveywerkzaamheden

Survey bruinrot en ringrot
aantal monsters

Overige surveywerkzaamheden
aantal monsters



Restitutie
Eind 2014 besloot het bestuur het eigen vermogen 
van de NAK af te bouwen. Een eerste stap in deze 
richting vond plaats in het verslagjaar in de vorm 
van een restitutie van € 2.800.000 ten laste van 
de jaarrekening 2014. Eind 2015 heeft het bestuur 
besloten tot het tweede deel van de restitutie van  
€ 1.000.000 ten laste van de jaarrekening 2015.  
De verwachting is dat in 2017 het laatste deel van de 
restitutie van € 700.000 zal worden uitgekeerd.

Eigen vermogen 
Door het verlies van 2015 is het eigen vermogen 
afgenomen. De solvabiliteit is gestegen van 53% naar 
59%, dit komt vooral door de afname van de kort- en 
langlopende schulden. De NAK streeft naar een sol-
vabiliteit van 50%.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat van 2015 bedraagt negatief  
€ 604.000, begroot € 249.000 negatief. Het verschil 
betreft hogere opbrengsten enerzijds en de restitu-
tie van € 1.000.000 anderzijds. Over 2014 was het 
bedrijfsresultaat € 551.000, inclusief een restitutie van 
€ 2.800.000. 

Financiën

Het nettoresultaat over 2015 bedraagt negatief  
€ 190.000, begroot was een nettoresultaat van  
€ 169.000. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door de verkoop-
winst op de aandelen Vinçotte ISACert Nederland BV. 
In 2015 heeft AIB-Vinçotte Nederland BV aangege-
ven het restant van de aandelen te willen kopen. De 
opbrengst is in het resultaat van 2015 verwerkt, de 
daadwerkelijke overdracht zal in 2016 plaatsvinden.
 
De omzet van het keuringswerk is toegenomen 
t.o.v. de begroting doordat de certificering hoger 
uitviel dan begroot. Behalve de tariefsverhoging voor 
de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen 
plaatsgevonden. Op een aantal onderdelen is zelfs 
een tariefsverlaging (door het werken met de PCR-
methodiek tijdens de nacontrole) toegepast. 

De personeelskosten waren in 2015 hoger dan 
begroot. De reden hiervan is meer inhuur van tijdelijk 
personeel voor monsteronderzoek van nacontrole 
en bruinrot. De bedrijfskosten zijn lager dan begroot. 
Dit is een saldo van positieve en negatieve ontwik-
kelingen. De directe inkoopkosten zijn toegenomen 
als gevolg van een toename van de aantallen onder-
zochte monsters. De afschrijvingen zijn lager dan 
begroot, omdat een aantal investeringen nog niet 
zijn gerealiseerd. De overige bedrijfskosten zijn lager 
door het uitstellen van begroot onderhoud.  

Begroting
De begroting van de NAK voor 2016 sluit met een 
negatief resultaat van € 923.000 na belasting en 
deelnemingen. Hierin is een bedrag aan restitutie 
opgenomen van € 700.000. 

De tarieven voor de pootgoedkeuringen worden in 
2016 niet verhoogd. De tarieven voor de zaaizaad-
keuringen zullen met 1,2% stijgen en daarmee de 
kostenontwikkeling volgen. 

Op 18 december 2015 heeft de staatssecretaris van 
Economische Zaken de begroting goedgekeurd.
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Winst- en verliesrekening 
(x € 1.000)
   
 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 2015 2015 2014

Omzet keuringswerk 18.779 18.269 20.713
Restitutie 2015 resp. 2014 -1.000 0 -2.800
Omzet overige werkzaamheden 2.510 2.201 2.366

Totaal omzet 20.283 20.470 20.279

Personeelskosten 14.470 14.109 13.562
Overige kosten 6.417 6.603 6.166

Totale bedrijfskosten 20.887 20.712 19.728

Bedrijfsresultaat -604 -242 551

Balans per 31 december 2015 
(x € 1.000)  (geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa   2015 2014
   
Vaste activa  9.342 9.180
Vlottende activa  13.282 16.119

  22.624 25.299

Passiva  2015 2014

Eigen vermogen  13.298 13.488
Voorzieningen  270 268
Langlopende schulden  2.875 3.575
Kortlopende schulden  6.181 7.968

  22.624 25.299
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