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De lat lag
hoog in 2016
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Voorwoord

“

Het is altijd weer bijzonder om te merken hoe het met de bekendheid en de status van de
NAK is. Mijn kinderen moet ik echt uitleggen wat de NAK is en doet. Maar toen wij vorig jaar
Siebe Schaap, lid Eerste Kamer, spraken in het kader van de nu alweer bijna vergeten discussie over de ZBO-status, vertelde hij dat hij een keer in Egypte was. Daar sprak hij iemand die
twee plaatsen in Nederland kende: Amsterdam en Emmeloord.
En dat allemaal vanwege het NAK-label. En zo is het maar net!
“NAK zet
Maar status, prestige komt niet vanzelf. Vereist onderhoud van
alle betrokkenen. In dit verband doet het mij veel plezier te merken dat iedereen, van telers tot onze NAK-medewerkers, daarvan
doordrongen zijn.

Nederland
internationaal
op de kaart”

Kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten is onze corebusiness. En als dan alle inspanningen ertoe leiden dat de tarieven laag kunnen blijven en zelfs tot restitutie overgegaan kan
worden, is dat een mooie beloning voor iedereen.
De lat lag hoog daarvoor in 2016, net als natuurlijk in de komende jaren.
Een efficiënt, zakelijk maar ook een fijn bedrijf!
Onze minister president zou zeggen “Gaaf”.
Vooruit dan .......
Pieter van Geel
Voorzitter

Pieter van Geel
Voorzitter
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“

Rond de ZBO-discussie was het stil in 2016. We gaan ervan uit dat dat een goed teken
is. Alle signalen wijzen erop dat de positie van de NAK onveranderd zal blijven.
In Brussel is de nieuwe EU-verordening voor plantgezondheid, de zogenaamde Fytoverordening, aangenomen door het Europees Parlement. Deze nieuwe verordening zal
de huidige richtlijn voor plantgezondheid vervangen en daarmee ook de Nederlandse
Plantenziektenwet. De komende drie jaar wordt de nieuwe verordening door Brussel
nader uitgewerkt, zodat deze per 2020 van kracht kan worden.
Met de ingebruikname van een nieuwe AM-spoelmachine, bereikte de NAK in 2016 een
innovatieve mijlpaal. De oude AM-carrousel was 36 jaar oud en vereiste veel onderhoud.
Het was dus zaak de machine te vervangen om de continuïteit van het AM-onderzoek,
en daarmee de voortgang van de pootgoedteelt, te waarborgen.
De basis voor ons nieuwe IT-systeem staat inmiddels.
Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe AM-applicatie
is inmiddels als eerste gestart. De reden dat we met de
AM-applicatie beginnen is tweeledig: we verwachten grote
efficiencywinst, omdat het proces nu nog deels via papier
loopt en omdat delen van de te ontwikkelen applicatie ook
in latere applicaties kunnen worden gebruikt.

“De nieuwe
AM-spoelmachine
is een innovatieve
mijlpaal”

2016 is financieel soepel verlopen en gezien het resultaat over 2016 en de stand van het
eigen vermogen heeft het bestuur kunnen besluiten om het laatste deel van de restitutie,
ter grootte van 700.000 euro, uit te keren.
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen vindt gedachtevorming plaats over het
toekomstig keuringssysteem: veranderende EU-wetgeving kan ingrijpen op de NAKkeuring, de discussie in 2016 over de aanpassing van de normen voor de Klasse B,
de vraag of we nog wel gediend zijn met een eenheidsbenadering voor export, friet en
zetmeel bestemd pootgoed en tenslotte, in het licht van de discussie over opkomstproblemen, of alle kwaliteitseisen wel uitwerken zoals we dat wensen en of vitaliteit
van pootgoed wel voldoende aandacht krijgt in de keuring. Wij verwachten dat dit een
boeiende discussie wordt die een nieuwe systematiek oplevert waar we een groot aantal
jaren mee vooruit kunnen.
Eric Casteleijn
Directeur

Eric Casteleijn
Directeur
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NAK 2016

April | Mei | Juni

Van kwartaal tot kwartaal

• Relatiedag zaaizaadsector - de NAK kijkt terug op een
geslaagde relatiedag voor de zaaizaadsector.
Er waren 40 relaties aanwezig.
• NAK controleert op wilde haver in opdracht van de

K Klik op de titels voor meer informatie

NVWA - percelen in Zuid en Noord Nederland moeten vrij
zijn van wilde haver.
• Jan van Hoogen vicevoorzitter NAK-bestuur - hij volgt

Januari | Februari | Maart
• Telersvergaderingen 2016 - grote opkomst bij de aftrap van de reeks
telersvergaderingen in Espel.
• NAK-certificaten geüniformeerd - er is vastgelegd aan welke eisen een

Kees van Arendonk op als vicevoorzitter van het bestuur.
• Vaststelling invulling restitutie van 1 miljoen euro - het
bestuur besluit om een restitutiepercentage van 8,26% toe
te passen op de facturen van pootgoedkeuringen van het
voorgaande jaar.
• NAK organiseert bijeenkomst over de toekomst van

certificaat moet voldoen, zodat in de toekomst alle certificaten exact gelijk zijn

bruin- en ringrottesten - vertegenwoordigers uit

qua formaat, afscheurkracht en dikte.

Groot-Brittannië, Duitsland, België en Nederland spreken

• NAK en Plantum houden klankbordsessie over de digitale
dienstverlening - beiden partijen bespreken o.a. de informatiebehoefte en
de bestaande gegevensuitwisseling.
• Aandacht voor los vervoer - de NAK instrueert keurmeesters tijdens een
instructiebijeenkomst op de aangepaste norm voor droogrot en het belang
van goedkeuren. Dit betekent elke partij zien.
• Nieuwe EU-klassen van kracht bij aangifte 2016 - in het

over strategieën om de richtlijnen aan te passen voor
PCR-toetsing.
• Mijlpaal certificering pootaardappelen - de certificering
voor seizoen 2015-2016 komt boven de 1,1 miljoen ton uit.
• NAK start controle op afdekken afvalhopen - deze
controle voert de NAK uit in opdracht van de NVWA.
• Auditteam ISTA onder de indruk van de kwaliteit van

aangifteprogramma zijn de maximale klassen automatisch omgezet in de

werken - tijdens de driejaarlijkse audit is het auditteam o.a.

nieuwe EU-klassen.

erg tevreden over de deskundigheid van de analisten op het

• Extra aardappelselectiecursus ingelast - vanwege de grote belangstelling
wordt een extra sessie ingelast. In totaal deden 57 cursisten mee.
• Overleg Plantum en NAK - evaluatie van de veldkeuring- en

laboratorium van de NAK.
• Kwaliteitsverbetering én efficiencyslag in het
AM-grondonderzoeksproces - door de komst van een

certificeringswerkzaamheden zaaizaden met als doel te komen tot verdere

nieuwe speciaal voor de NAK ontwikkelde spoelmachine,

optimalisatie van de onderlinge dienstverlening, werkprocessen en

vangt de NAK twee vliegen in één klap.

communicatie tussen zaaizaadbedrijven en de NAK.
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Juli | Augustus | September
• Meer provincies aangesloten op de nachtbezorging van NAKcertificaten - verwacht wordt dat volgend jaar alle regio’s aangesloten
zullen zijn op de nachtbezorging van certificaten.
• Nacontrole van start met een verlagingspercentage van 9,3% - in
het voorgaande jaar lag het verlagingspercentage bij aanvang van het
nacontroleseizoen op 14,9%.
• Minder bladluizen dan vorig seizoen - dit is deels te verklaren door de
weersomstandigheden.

Oktober | November | December
• NAK geaccrediteerd voor aantonen Pospiviroïden met PCR - het NAKlaboratorium heeft haar accreditaties uitgebreid met de accreditatie voor het
aantonen van Pospiviroïden in bladmateriaal van aardappelen met behulp van de
PCR-onderzoeksmethodiek.
• Norm voor groeischeuren klasse B versoepeld - de vaste commissie heeft
voor deze klasse een maximale diepte van 1,5 cm voor een groeischeur bepaald.
• Discussie rond groeischeuren aanleiding voor versnelde uitwerking
NAK-plus systeem - in een NAK-plus systeem zijn de minimum NAK-normen
de basis, hieraan kunnen leveranciers hun eigen vrijwillige bedrijfsnormen
toevoegen.
• NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium - tijdens dit symposium
stonden kennis en de innovatieve ontwikkelingen van de NAK betreffende het
nematodenonderzoek centraal.
• Speerpunten Erwinia vastgesteld - deze speerpunten zijn de basis voor
verdere uitwerking met de sector. Tijdens de telersvergaderingen (2017) krijgen
deze speerpunten ruime aandacht.
• ISTA-accreditatie van de NAK verlengd - de NAK mag komende drie jaar weer
ISTA-attesten afgeven voor zaaizaadonderzoeken.
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Aardappelen
Erwinia
Visie op Erwinia
Eind 2016 schreef de NAK een visie op Erwinia, bedoeld als evaluatie van het huidige beleid en bezinning
op toekomstig beleid. Over de NAK-visie is intensief met de sectororganisaties overlegd. Dit overleg is
de basis voor besluitvorming in 2017, over de latentietoets en de veldkeuringsnorm voor de klasse E.
De veldkeuring is een onmisbaar instrument om de kwaliteit van pootgoed vast te stellen.
Een laboratoriumtoets op latente besmettingen met Dickeya en Pectobacterium kan die rol niet
overnemen, wel aanvullen. Telers en handel maken volop gebruik van de toetsresultaten voor selectie
van geschikt basismateriaal. Na vijf jaar toetsen in de klassen PB en S blijkt dat een groot deel van
het pootgoed latent besmet is met één of meerdere ‘Erwinia’ soorten. Met de toets schonen we de top
onvoldoende op. Als opschoning het doel blijft, dan is daarvoor meer inzet nodig. Bijvoorbeeld door ook
de klassen PB2 en PB3 integraal te toetsen.
Er is een duidelijke correlatie tussen de zwaarte van een latente besmetting en symptoomexpressie in
het veld. De NAK keurt risicogericht op basis van het toetsresultaat.
Op rasniveau is de correlatie tussen het resultaat van de latentietoets en symptoomexpressie sterk
verschillend. Daarom is de latentietoets geen geschikt middel voor classificatie of om rassen in te delen
in risicocategorieën.
De sector stelde enkele speerpunten vast als vertrekpunt voor besluitvorming in 2017:
•

Het accent bij ‘risicogericht’ keuren verleggen naar laag risico in plaats van hoog risico; deze wijziging
moet telers een positieve prikkel geven.

•

Herziening normstelling klasse E.

•

Voortzetting van de latentietoets in 2017.

•

Uitwerking van het NAK-plus model. Dit model voorziet in vrijwillige aanvullende bedrijfsnormen en in
informatiecomponenten ten behoeve van afnemers (bijvoorbeeld toetsuitslagen).
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Normstelling klasse E
Ondanks de huidige nultolerantie bij de veldkeuring in
de klassen PB t/m E, vinden we in veel partijen een
latente besmetting. Een van de verklaringen daarvoor
is, dat we in het veld de meeste besmettingen niet

Herziening
van de huidige
normstelling
klasse E is een
logische stap

zien. Daarnaast zorgen rotte knollen tijdens de oogst
voor versmering. De nulnorm is een instrument om
het besmettingsniveau zo laag mogelijk te houden.
Over het doel van de nulnorm bestaat voor de klasse
PB, S en SE geen twijfel. Dat is de top, die moet
zo vrij mogelijk zijn voor een schone nateelt. Uit de
resultaten van de latentietoets weten we dat generiek
‘vrij van’ betrekkelijk is en vermoedelijk onhaalbaar.
Besmettingen zien we al vanaf het eerste jaar in het
veld. Voor de klasse E ligt het beeld anders. Dat
is vaak pootgoed van generatie 6 of 7. Het is dan
logisch dat er meer latente besmetting in zit dan
in een partij PB. Er is dus ook meer kans op een
plant met Erwinia-symptomen. De nulnorm voor deze
klasse diende vooral een handelsbelang, maar hoge
garanties hangen er niet aan. De huidige nulnorm
staat niet meer in verhouding tot de fytosanitaire
status van het gemiddelde van deze klasse. Ook is
er sprake van een factor toeval in de keuring. Of een
keurmeester die ene plant wel of niet vindt, hangt van
veel factoren af. Vanuit die optiek is herziening van
de huidige normstelling (klasse E) een logische stap.
Een E met enkele bacterieplanten, is niet per definitie
een slechte E.
In maart 2017 neemt de vaste commissie een besluit
over herziening van de Erwinia-norm voor de klasse E.

10

True Potato Seed (TPS)
De voorbereiding voor het TPS-experiment zit
in de eindfase. Dit experiment maakt afzet van
aardappelzaad (TPS), zaailingen en TPS-knollen
van hybride rassen mogelijk, vooruitlopend op
passende EU-regelgeving. De verkeersrichtlijn voor
pootaardappelen is (nog) niet ingericht voor afzet
van zaad en knollen uit (hybride) zaad. De NAK is
vertegenwoordigd in de TPS-werkgroep. Dat gebeurt
in nauwe samenspraak met betrokkenen van EZ en

Groeischeuren en B-norm

NVWA.
Naast fytosanitaire en kwaliteitsaspecten speelt
ook de rastoelating een belangrijke rol. Het is nog

De verwerkende industrie (VAVI) constateerde in november 2016 een groot

onduidelijk of het huidige UPOV-protocol, eisen aan

tekort aan pootgoed van frietrassen. Door groeischeuren voldeden veel

uniformiteit en stabiliteit, onverkort toepasbaar is op

partijen niet aan de norm. De NAK ontving een voorstel voor aanpassing

hybride aardappelrassen. Nederland is van mening

van de klasse B-norm voor groeischeuren. Met een normaanpassing zou

dat de beoordeling van de uniformiteit een belangrijk

het tekort aan pootgoed voor een deel opgelost kunnen worden.

doel van het experiment is. Ook vindt Nederland dat

Na raadpleging van de sectororganisaties besloot de vaste commissie met

rassen in onderzoek voor opname op de rassenlijst

ingang van 7 december de groeischeurnorm aan te passen, uitsluitend voor

onder het experiment moeten vallen.

de klasse B en alleen voor het lopende seizoen. Voor de hogere klassen

Voor afzet van TPS moet ook de fytosanitaire

veranderde er niets, dus ook niet voor de export naar andere landen. Het

regelgeving worden aangepast. Dat traject (NVWA/

ging afnemers voor de verwerkende industrie alleen om uitgangsmateriaal

EZ) loopt parallel aan het experiment-traject. Naar

voor de verwerking in 2017. Daarvoor is pootgoed van klasse B voldoende.

verwachting komt er in begin 2017 duidelijkheid over

Partijen in de sector denken erg verschillend over de noodzaak om via een

de haalbaarheid van het experiment.

normaanpassing een soortgelijk knelpunt op te lossen. De adviesraad en
de vaste commissie van de NAK waren er helder en eensluidend over. Hier
moet een structurele oplossing voor komen, zodat dit niet meer op deze
manier nodig is. Maar de deuren hermetisch sluiten is niet verstandig. Er
kan ooit weer een calamiteit ontstaan die een ad hoc oplossing noodzakelijk
maakt. In 2017 besluit de vaste commissie over een structurele oplossing.
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Risicogericht keuren
Risicogericht keuren is een strategiedoel van de NAK.
Tot nu toe is sprake van verschillende benaderingen.
Voor de nacontrole (virusonderzoek) geldt een ‘laag risico’
benadering. Rassen met een lager risico krijgen meer
ontheffingsruimte. De veldkeuring wordt gestuurd vanuit
een ‘hoog risico’ benadering. Percelen met een hoger
risico worden vaker gekeurd. En voor de partijkeuring is
een systematiek in voorbereiding voor een ‘laag risico’
benadering.
Het is de bedoeling om voor alle onderdelen van de keuring
uit te gaan van een ‘laag risico’ benadering. Dat betekent:
minder intensief keuren als dat verantwoord is. Daarmee
bespaart de NAK kosten. Dat voordeel moet via lagere
tarieven bij de telers terechtkomen. Voor de nacontrole is
dat al het geval, voor veld- en partijkeuring is hiervoor een
aanpassing van de tariefstructuur nodig.
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Klasse

Generatie (max.)
G0

Bij de aangifte voor de keuring van pootgoed in 2016 zijn de

PBTC (miniknollen)
uitgangsplant
(traditioneel)

nieuwe EU-klassen voor pootgoed ingevoerd. Nagenoeg alle

PB 1

G1

PB 2

G2

bijbehorende maximale veldgeneratie zijn echter gelijk.

PB 3

G3

Nederland koos voor een simpele variant: één generatie per

PB 4

G4

verplichte aanduiding van het generatienummer.

S

G5

Volgens EU-regels is het aantal generaties per categorie

SE

G6

E

G7

A

G8

B

G9

EU-klassen
lidstaten kozen voor de EU-classificatie, maar niet allemaal
op dezelfde manier. De benamingen van de klassen en de

klasse, handhaving van de huidige NAK-normen en geen

gelimiteerd. Het nieuwe classificatieschema is als volgt:

Categorie Prebasis
Categorie Basis
Categorie Gecertificeerd
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Minder intensief
keuren als dat
verantwoord is
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Aardappelseizoen

Verlagingen in percelen
Verlagingspercentage veldkeuring
30

26,0%

28,5%

25
18,3%

20
15
10
5

Verlagingspercentrage
nacontrole
gehalveerd

0
2016

2015

2014
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Afkeuringen in percelen
Diversen

Verlagingen in percelen door:

Bacterieziek

30

Secundair virus

3,5

Virusonderzoek

3,0

25

5,2%
5,5%

5

12,9%

0,3%
0,4%
0,1%
1,1%

3,1%

1,0
6,9%

5,5%

0
2015

1,3%

1,5

5,4%

12,4%

6,5%
2016

3,7%

2,0

10,1%

10

4,0

2,5

20
15

Pimair virus

0,5
0,0%
0,4%

0,0
2016

2015

2014

2014
Bacterieziek

Afkeuring in percelen door:

Virusziek
Overig

100%
80%
60%

37,4%

5,9%

18,1%
42,7%
30,0%
9,8%

40%
56,7%

51,9%

47,4%

2016

2015

2014

20%
0%
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Nacontrole (virusonderzoeken)
Aantal monsters
18.000

17.801

17.809

17.500
17.000
16.500

16.286

16.000
15.500
2016

2015

2014

Aantal percelen
21.000
20.642
20.500

20.319

20.000
19.500

19.298

19.000
18.500
2016

2015

2014
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Verlagingspercentage nacontrole
2016

Certificering pootaardappelen
einde seizoen

6,5%

2016
12,4%

2015

1.116.474
5,5%

2014
0%

2%

ton
4%

6%

8%

10%

12%

14%

2015

Bruinrotonderzoek

1.054.385

Aantal monsters
Survey
Tracering

18.000

ton

Regulier onderzoek

17.500
17.000
16.500
16.000

1.578
1.195
17.801

1.573
233
17.809

1.575
194
16.286

15.500
2016

2015

2014

2014

1.082.603
ton
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Grondonderzoek op AM
Aantal monsters
140.000

Aantal hectare

138.826

55.000

54.162

137.423

138.000

54.000

136.000

53.351

53.000

134.000

52.000

132.000
130.000

50.627

51.000
127.669

128.000

50.000

126.000
49.000

124.000

48.000

122.000
2015-2016

2014-2015

De bouw van een nieuwe
AM-applicatie is gestart

2013-2014

2015-2016

2014-2015

2013-2014
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Aantal soortbepalingen

2015-2016

832

2014-2015

817

2013-2014

735
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Zaaizaden
Wijziging keuringregels zaaizaden
In het verslagjaar zijn vijf voorstellen voor wijziging van de keuringsregels voor zaaizaden ingediend. Alle voorstellen zijn overgenomen
door de vaste commissie voor zaaizaden. Hieronder eerst de twee

Onderstaande twee voorstellen zijn door Plantum ingediend.

wijzigingsvoorstellen die door de NAK zijn ingediend.
Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking
Normen voor spelt

Voor mengsels van rassen van maïs moet, evenals voor andere granen, de

De normen voor de zeefmaat, korrelkleur, kafjes en duizendkorrel-

samenstelling van het mengsel op het certificaat of op de verpakking worden

gewicht zijn niet van toepassing voor spelt (Triticum spelta).

vermeld. Deze wijziging wordt van kracht met ingang van de oogst van
2017. Voor groenvoedergewassen (grassen, klavers) blijft de mogelijkheid

Norm zeefmaat voor ‘fijnzadige’ gerst

bestaan van het werken met gedeponeerde codes voor mengsels, waarbij de

Voor partijen gerst en rogge, die gecertificeerd worden met het

vermelding van de samenstelling niet verplicht is.

gebruiksdoel groenbemesting op het NAK-certificaat, zijn de normen
voor de zeefmaat afgeschaft.

Normen raszuiverheid zelfbestuivende granen
Voor de generatie gecertificeerd zaad 1e en 2e vermeerdering, worden de

Het voorstel hieronder is ingediend door DLF, Barenbrug en DSV

normen voor raszuiverheid in de veldkeuring verruimd. Zie de tabel hieronder.

Zaden.
Aanpassen norm belending gecertificeerd zaad grassen

Categorie
gecertificeerd zaad

De norm voor het maximaal toegestane aantal stengels voor belendingen van 2e snede weilanden van percelen gecertificeerd zaad

Maximaal aantal duidelijk afwijkende planten per are
Tarwe, spelt, gerst, haver, Japanse haver

wordt verruimd naar 800 stengels. Het gaat hierbij om stengels van

1e vermeerdering

25 (dit was 15)

soorten die gevaar voor kruisbestuiving kunnen opleveren. In 2017

2e vermeerdering

40 (dit was 30)

zal hiermee eerst ervaring worden opgedaan in de praktijk. Zijn de
ervaringen hiermee goed dan wordt de norm later definitief opgenomen in de regels voor de veldkeuring van groenvoedergewassen.
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Verruiming norm voor
beschadiging zomergerst
In partijen zomergerst van oogst 2016 kwamen veel naaktzadige korrels voor. Naaktzadige korrels vallen onder de
keuringsnorm van beschadiging, maximaal 10%. Veel partijen
voldeden niet aan de norm. Dit zou kunnen leiden tot een
tekort aan zaaizaad. Op verzoek van de zaaizaadsector werd
daarom besloten de norm voor beschadiging voor zomergerst
te verruimen van 10% tot maximaal 30%.
Deze norm van 10% is destijds ingesteld, omdat naakte korrels
van gerst gevoeliger zijn voor een niet-juiste ontsmetting en
eerder door organismen, zoals bodemschimmels, kunnen
worden aangetast. Dit kan een minder goede opkomst tot
gevolg hebben.
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Aangiftecijfers per soort

Zaaizaadseizoen

in ha

Aangifte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden

Granen

in ha
Peulvruchten

7.000
6.000

136

90

4.000
3.000
2.000

2.130

2.048

5.000

4.438

2.594

4.822

2016

2015

120

4.795

2014

Fijne landbouwzaden

50

71

396

366

Mais

18

5

Triticale

11

7

Wintergerst

272

404

Winterrogge

36

49

Winterspelt

5

7

Wintertarwe

2.640

2.680

Zomergerst

527

574

Zomertarwe

478

659

Totaal

4.433

4.822

Peulvruchten

2016

2015

Gele erwt

14

42

21

12

5

13

30

36

Japanse Haver

Fijne landbouwzaden

1.000
0

2015

Haver

Granen

8.000

2016

2016

2015

Blauwmaanzaad

1

3

Bruine mosterd

5

3

Gierstmelde

0

0

Karwijzaad

7

5

Olievlas

15

13

Kapucijners

Vezelhennep

17

12

Ronde gr. Erwt

1.805

1.802

Veldbonen

Winterkoolzaad

149

301

Schokkers

Zomerkoolzaad

49

13

Stambonen

20

35

2.048

2.152

Totaal

90

138

Vezelvlas

Totaal

0
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Totaal verlaging / afkeuring prebasis- en basiszaad
12%

11,1%

10,3%
8,9%

10%
8%
6%
4%
2%
0%

2016

2015

2014

Areaal in
ha 2016

2016

2015

2014

442

12,5%

8,3%

8,8%

47

0,0%

10,6%

36,8%

Fijne zaden

417

9,7%

9,5%

7,9%

Totaal

933

10,3%

8,9%

11,1%

Granen

Peulvruchten
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Totaal aangifte veldkeuring grassen
in ha
13.100

12.995

13.000

12.864

12.900
12.800
12.700
12.600

12.529

12.500
12.400
12.300
12.200

2016

2015

2014

1%

99%

Erkende keuring
5%

2%

95%

98%

2016

NAK-keuring

2015

2014
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Aangiftecijfers per soort
in ha
Totaal
2016

Totaal
2015

Toename/
afname

5

23

-19

Bosbeemdgras

14

51

-37

Engels raaigras

9.505

9.893

-388

Fakkelgras

14

15

-1

Festulolium

231

153

78

Gekruist raaigras

263

270

-7

60

72

-12

6

3

4

282

297

-15

20

11

9

Rietzwenkgras

954

1.332

-378

Roodzwenkgras

309

193

166

Ruwe smele

0

22

-22

Schapegras

0

-

0

13

13

0

Veldbeemdgras

333

330

3

Westerwolds raaigras

520

318

202

12.529

12.996

-417

Soort
Beemdlangbloem

Gewoon struisgras
Hardzwenkgras
Italiaans raaigras
Kropaar

Timothee

Totaal
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Personeel
& Organisatie
In het verslagjaar had de NAK 221 medewerkers (198,38 fte) in dienst.
Hiervan is 39% vrouw en 61% man. De gemiddelde leeftijd van deze
medewerkers is 47,9 jaar. De instroom van nieuw personeel lag op 11
en de uitstroom was 12 medewerkers. In totaal waren er 42 uitzendkrachten aan het werk bij de NAK. Het gemiddelde verzuimpercentage
lag op 3%.

Opleiding en ontwikkeling
Opleiding en ontwikkeling is een belangrijke investering om gevraagd en gewaardeerd te blijven als NAK in de

In 2016 hebben we met elkaar het begrip kennis-

sector. We streven ernaar om continue uitstekende diensten te leveren en een volwaardige gesprekspartner te

deling steeds meer vormgegeven. Kennisdeling in

blijven voor onze klanten. Om het ontwikkelbudget goed te besteden, wordt jaarlijks met medewerkers gesproken

de vorm van nieuwe kennis verplicht overdragen aan

over hun én onze ontwikkelwensen. In 2016 is ons ontwikkelbudget bijna volledig benut. Wederom is er geïnves-

collega’s, maar ook kennisdeling tussen de oudere

teerd in arbeidsmobiliteit, onder andere door persoonlijk leiderschapstrajecten en individuele coachingstrajecten.

professional en de jongere trainee. Dit alles om

Op managementniveau is geïnvesteerd in leiderschapstrainingen en verandermanagement. Ook is er in 2016 weer

te zorgen dat bestaande kennis tijdig wordt over-

flink geïnvesteerd in IT-kennis en scholing over het omgaan met nieuwe (laboratorium)technieken.

gedragen en de kwaliteit geborgd blijft binnen onze
organisatie.

Wij maken bij Opleiding en ontwikkeling gebruik van trainingsbureaus, opleidingsinstituten en netwerkplatforms,
maar ook E-learning is niet meer weg te denken uit ons assortiment. Ons digitale leerplatform biedt, naast cursussen, ook veel webinars die inspelen op de actualiteit van de dag. Zo heeft iedere medewerker de mogelijkheid zich
blijvend te ontwikkelen, breder dan zijn/haar vakgebied.
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Leeftijdsopbouw personeel
80

Medewerkers per afdeling
73

70
60

< 25
66

100
90
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0

26-35
36-45
46-55

50

44

40

>56

34

30
20
10

4

0

Laboratorium
Klantenservice
IT

53

Ondersteunend
Overig

33

15

Seizoensmedewerkers
3

1

Bedrijfsontwikkeling

16

13

Stagiaires

3

2

In het kader van de bedrijfsontwikkeling heeft het
management vier pijlers vastgesteld: onafhankelijk-

Buitendienst

91

56

3

4

heid, kwaliteit, openheid en samen sterk. In het ver-

88

slagjaar is net als vorig jaar veel aandacht geweest
voor de drie laatstgenoemde pijlers.

5

6

IT

Laboratorium

Klantenservice

Proef- en Controlebedrijf

Laboratorium

Buitendienst

Buitendienst

Overig

Proef- en Controlebedrijf
Personeel & Organisatie
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Kwaliteitsborging
Toezicht door het ministerie van
Economische Zaken (EZ)
In 2016 was in het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ en NVWA, wederom sprake van een constructieve samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 2015 en begroting 2017 onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting
van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2017.
Voorts heeft de NAK in 2016 aan EZ inzage gegeven over de invulling van het Gemeenschappelijk
normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht, van het ministerie van
Financiën. De enkele hieruit voortvloeiende resterende actiepunten zijn inmiddels allemaal ingevuld.

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 verbeteringen geïmplementeerd.
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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 vijf kleine verbeterpunten naar
voren gekomen. Deze zijn direct opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA de getoonde kwaliteit,
vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International
Seed Testing Association (ISTA)
Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA.
In april van het verslagjaar heeft de ISTA de driejaarlijkse audit uitgevoerd.
Tijdens deze audit zijn zestien verbeterpunten vastgesteld, waarvan er vier
van de categorie Substantial non-conformity waren. Alle vier waren van
administratieve aard en zijn binnen de geldende termijn afgehandeld. Voor de
overige verbeterpunten geldt, gezien hun aard, een oplostermijn van drie jaar.
In het verslagjaar heeft de NAK weer deelgenomen aan proficiencytesten.
De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van ISTA te
bekijken. Het proficiencytestschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse

Uitbreiding
17025-accreditatiescope
In het verslagjaar is de 17025-acccreditatiescope (L 490)
uitgebreid met het Aantonen van Pospiviroïden met behulp
van PCR in aardappelbladmateriaal.

zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.
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Klachten,
bezwaren en
beroepen

Klachten
De NAK heeft in 2016 twee schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal
bevindt zich daarmee op het laagste niveau sinds 2010 en zit ruim beneden
het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten
zijn na bespreking met betrokkenen afgehandeld.
Als men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is,
kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften
In het verslagjaar heeft de NAK zes bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal
ligt op gelijk niveau als de laatste jaren en is al jaren erg laag gezien het
grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt.
Van de ingediende bezwaren was ultimo 2016 nog één bezwaarschrift in
behandeling.

Beroepen
De laatste jaren is er geen beroep ingesteld, noch lopen er beroepen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.
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Het laagste
aantal klachten
sinds 2010
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Strategie

Naast de Microsoft standaard sluit de NAK aan bij de door de overheid
geïnitieerde Agroconnect standaarden, informatie veiligheidsnormen
en de door de RVO gehanteerde standaarden (voor bijvoorbeeld
perceelsbeschrijving en mogelijk e-herkenning). In de al aanwezige

Informatiemanagement op weg naar een
gestandaardiseerde
infrastructuur

basislaag worden de bedrijfseigen processen geconfigureerd in
procesapplicaties. Voorbeelden hiervan zijn aangifte, veldkeuring
en partijkeuring. Deze applicaties zullen geschikt zijn voor zowel
pootaardappelen als zaaizaden. 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 grotere pootgoedsector. Hierdoor kan
kostenefficiënter gewerkt worden.

De afgelopen jaren is de communicatie tussen de NAK en de sector (handel,

Het voordeel van het configureren van applicaties in commercieel

telers) steeds meer digitaal geworden. En vanuit de sector komen wensen

verkrijgbare softwarepakketten is dat kostbaar maatwerk zoveel

voor aanvullende mogelijkheden, bijvoorbeeld apps voor het bestellen van

mogelijk wordt vermeden en dat onderhoud van de software door een

certificaten. Dat noodzaakt de NAK tot het up-to-date brengen én houden

gerenommeerde leverancier is gegarandeerd.

van haar IT-infrastructuur. Zonder serviceverlies voor de sector vindt een
totale verbouwing van de IT-infrastructuur van de NAK plaats.

Aardappelmoeheid volledig digitaal
Nu de basislaag gereed is, is al begonnen met het ontwerp en de

Aanschaf universele standaarden

bouw van de applicatie voor aardappelmoeheid. De reden dat voor

Om in de toekomst naadloos te kunnen communiceren met datasystemen van

deze applicatie is gekozen is tweeledig:

de overheid en handel en met de gangbare bedrijfsmanagementsystemen
van individuele telers, is het gebruik van universele uitwisselingsstandaarden
essentieel.

1. het AM-proces is nu nog deels papierwerk en een nieuwe applicatie
levert dus efficiencywinst en
2. veel van de componenten die voor de AM-applicatie worden

In de voorliggende jaren is een basislaag van nieuwe generieke software-

gebruikt zullen ook geschikt zijn voor gebruik in verdere applicaties.

pakketten voor het hanteren van GEO-informatie, regelgeving, werkprocessen, zaakafhandeling, administratie en klantportaal aangeschaft. Hierbij

In 2018 en 2019 volgen de applicaties voor aangifte, veldkeuring en

is gekozen voor Microsoft als hoofdleverancier, zodat wordt aangesloten

partijkeuring.

bij algemeen gangbare standaarden. Aanvullende softwarepakketten
(ARCgis en Inrule) zijn compatibel met de Microsoft standaard.

Het digitale NAK-Loket wordt continue verbeterd, zodat stabiele
toegang is verzekerd en klantgegevens veilig zijn bij de NAK.
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Kenniscentrum NAK –
investeren in kennisopbouw en
een bigdata-benadering
Het is de ambitie van de NAK om continue te investeren 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 gebruiken voor het verbeteren van
kwaliteit.
Erwinia

Bigdata

De afgelopen vijf jaar heeft de NAK een Erwinia-toets uitgevoerd op de han-

Tijdens deze vijf jaar zijn ook bij de keuring veel gegevens verzameld,

delsklasse S. Dit onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd. Meest in het oog

die gekoppeld kunnen worden met andere gegevens. Op basis van

springend hierbij is de opkomst van de Pectobacterium carotovora brasiliense

analyse van die gecombineerde gegevens over langere perioden kan

en de sterke rasafhankelijkheid van Erwinia-latentie in de toets- en in veld-

de NAK meer te weten komen over het gedrag van de ziekte Erwinia.

symptomen. Bigdata-analyse en nader onderzoek naar het gedrag van de

Voor zo’n analyse zijn krachtige computerprogramma’s nodig. De

Brasiliense bacterie moeten ons een voorspellend Erwinia-model gaan

NAK beschikt hier inmiddels over en werkt hierin samen met CAH

opleveren.

Dronten. De NAK hoopt met deze bigdata-aanpak de keuring in de
toekomst meer risicogericht te kunnen maken, de sector van meer
gerichte keuringsinformatie te voorzien en hiermee bij te dragen aan de
kennisontwikkeling voor de aardappelteelt.
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EU-beleid – inspelen op
externe factoren
De verordening Plantgezondheid is in oktober aangenomen door
het Europese Parlement. Deze verordening vervangt de huidige
fytosanitaire wetgeving. In aanvulling op de verordening moet de
EU-commissie samen met de lidstaten ook nog veel ‘secundaire’
wetgeving uitwerken. Lidstaten hebben drie jaar de tijd om zich voor
te bereiden op de nieuwe wetgeving.
De NAK is nauw betrokken bij de uitwerking van secundaire
wetgeving. Het dossier Plantenpaspoort wordt met voorrang
behandeld. Eind 2017 moet voor alle handelaren en producenten
van uitgangsmateriaal duidelijk zijn welke eisen gelden voor afgifte
en gebruik van het plantenpaspoort. Voor afnemers zijn enkele eisen
direct zichtbaar: op elk plantenpaspoort staat het EU-logo, zichtbaar
in de linkerbovenhoek. Dat geldt dus ook voor het NAK-certificaat,
want dat is gelijk aan een plantenpaspoort. Ook moet elk certificaat
of plantenpaspoort voorzien zijn van een traceerbaarheidscode. Dat
kan bijvoorbeeld een partijnummer zijn.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe verordening Plantgezondheid
is een andere indeling van schadelijke organismen. De organismen in
de huidige verkeersrichtlijnen worden overgeheveld naar de nieuwe
verordening, als RNQP. Een RNQP (regulated non quarantine
organism) is een gereguleerd organisme, maar heeft niet de status
quarantaine (Q). Q-organismen worden ingedeeld als ‘prioritaire’
Q’s en gewone Q’s. De NAK steunt EZ en de NVWA bij de
standpuntbepaling rond de indeling van organismen.

35

Ontwikkelingen 2017 – strategische hoofdlijnen
In de komende jaren zal de NAK de eerder vastgestelde strategische hoofdlijnen verder vormgeven. Deze hoofdlijnen
zijn: risicogericht keuren, digitaal werken, voortgaande ontwikkeling van geavanceerde laboratoriumtoetsen, continue
procesverbetering en de uitwerking van een NAK-plus systeem.
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Fytosanitaire
werkzaamheden
De import- en exportinspecties van pootaardap-

Fytosanitaire certificaten

pelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-

aantal exportinspecties

keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd.
Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2016 bevestigd
door de audits en de beoordelingen van de NVWA.
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op
de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.
In het verslagjaar werden 6.089 fytosanitaire certificaten afgegeven. De NAK heeft geen importinspecties
voor consumptieaardappelen uitgevoerd. Wel waren
er 35 importinspecties voor zaaizaden.
Door uitbreiding van het aantal vondsten in de afgelopen jaren wordt het aantal cirkelgebieden groter en
daarmee ook het aantal percelen waarvoor een ver-

2016
16.000
14.000

12.578

13.976

14.535

2015
2014

12.000
10.000
8.000
4.958

6.000

5.038

5.541

4.000
2.000
0

428
pootaardappelen

consumptieaardappelen

411

427

zaaizaden

Fytosanitaire werkzaamheden
aantal monsters
2016

plicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi geldt.

2015

Het toetsen van monsters op Pospiviroïden was

3.500

nieuw in 2014. Na deze toetsing zijn geen nieuwe

3.000

besmettingen meer gevonden. Hierdoor werd er, net

2.500

als het jaar ervoor, een minder streng bemonsterings-

2.000

regime toegepast met 459 onderzochte monsters.

1.500

2014

1.581

1.471

1.214

1.000
500
0

3.205

25
Melodogyne chitwoodi

28
Rhizomanie

87

459

757

Pospiviroïden
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Surveywerkzaamheden
Voor fytobewaking voert de NAK, in opdracht van de NVWA,

Monitoring zaaizaden

de volgende surveys uit:

De NAK voert in opdracht van EZ ook een survey uit op het voorkomen van Genetisch

•

Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)

Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in partijen maïs die in Nederland worden geïmpor-

•

Oppervlaktewater

teerd als zaaizaad. Gezien de hoge maatschappelijke belangstelling hiervoor en de nood-

•

Meloïdogyne chitwoodi & fallax

zaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. Bij tracering van GGO’s zal, na melding hiervan

•

Aardappelmoeheid (AM)

bij de opdrachtgever, handhavend worden opgetreden door EZ. Elk jaar toetst de NAK 25

•

Pospiviroïden en Andesvirussen

monsters.

•

Monitoring van zaaizaden
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Survey bruinrot en ringrot
aantal monsters
3.000
2.500

tracering

1.578

survey

12.578

2.000

1.573

1.575

233

194

2015

2014

1.500
1.000
500
0

1.195

2016

39

Overige surveywerkzaamheden
aantal monsters
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

2016

1.825

2015
1.302

1.340

1.512

2014

1.371

1.391

681
205
oppervlaktewater

210

210

M. chitiwoodi en fallax

372

346

aardappelmoeheid

Pospiviroïden en
Andesvirussen

Het aantal bruinrotmonsters voor tracering steeg in 2016 met 962 monsters. Aanleiding
hiervoor is dat in het verslagjaar een aantal traceringsonderzoeken zijn gestart door de
NVWA om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.
Verder zien we een lichte stijging in het aantal monsters voor onderzoek naar
Pospiviroïden en Andesvirussen. In het verslagjaar zijn op het Proef- en Controlebedrijf
meer monsters van stammen uitgepoot. Dit is weer een gevolg van uitbreiding in de
stammenteelt die in Nederland gaande is.
Doordat er afgelopen twee jaren niet meer in het zetmeelgebied werd bemonsterd voor
AM-onderzoek, ligt het aantal onderzochte monsters bijna op hetzelfde niveau als vorig
jaar, met 372 onderzochte monsters.
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Financiën
Restitutie

Resultaat

van de NAK af te bouwen. Een eerste stap in deze

verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over 2015 was het bedrijfsresultaat € 604.000

richting vond plaats in de vorm van een restitutie van

negatief, inclusief een restitutie van € 1.000.000.

€ 2.800.000 ten laste van de jaarrekening 2014. Eind

Het nettoresultaat over 2016 bedraagt negatief € 666.000, begroot was € 924.000 negatief.

2015 heeft het bestuur besloten tot een tweede deel

Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verkoop-

van de restitutie van € 1.000.000 ten laste van de

winst op de aandelen Vinçotte ISACert Nederland BV.

jaarrekening 2015. Eind 2016 heeft het bestuur beslo-

De omzet keuringswerk is toegenomen ten opzichte van de begroting door hogere certifice-

ten tot een derde en laatste deel van de restitutie van

ringsaantallen pootgoed dan begroot. Ook de omzet monsteronderzoek is hoger dan begroot.

€ 700.000 ten laste van de jaarrekening 2016.

Buiten de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsgevon-

Eind 2014 besloot het bestuur het eigen vermogen

Het bedrijfsresultaat 2016 bedraagt negatief € 702.000, begroot was € 987.000 negatief. Het

den. De directe inkoopkosten zijn toegenomen als gevolg van de uitbreiding bezorgdiensten

Eigen vermogen

Door het verlies van 2016 is het eigen vermogen

TNT en de nieuwe spoelmachine grondonderzoek.
De personeelskosten zijn in 2016 1% hoger dan begroot door een hogere bezetting en hogere
sociale lasten. De afschrijvingen en de overige bedrijfskosten zijn iets lager dan begroot.

afgenomen. De solvabiliteit is gestegen van 59% naar
60%. Dit komt voornamelijk door de grotere afname
van de kort- en langlopende schulden ten opzichte
van de afname van het eigen vermogen.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2017 sluit met een negatief nettoresultaat van € 448.000. In de
begroting zijn opgenomen dubbele lasten automatisering (‘NAK 2.0’ naast de oude software)
en vroegtijdige vervangingen toekomstige pensioneringen. De tarieven voor de pootgoedkeuringen worden in 2017 niet verhoogd. De tarieven voor de zaaizaadkeuringen zullen met
1% stijgen. Op 14 december 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de
begroting goedgekeurd.

41

Balans per 31 december 2016
(x € 1.000) (geconsolideerde cijfers van de NAK)

Staat van baten en lasten 2016
(x € 1.000)

			
Activa

2016

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2016

2016

2015

19.285

18.502

18.773

-700

-700

-1.000

2.074

2.033

2.510

Totaal baten

20.659

19.835

20.283

Personeelskosten

14.359

14.233

14.470

7.002

6.589

6.417

21.361

20.822

20.887

-702

-987

-604

2015

			
Vaste activa		

8.978

9.342

Vlottende activa		

11.965

13.282

		

20.943

22.624

Omzet keuringswerk
Restitutie 2016 resp. 2015
Omzet overige werkzaamheden

Passiva		2016

2015

Eigen vermogen		

12.632

13.298

Voorzieningen		

286

270

Langlopende schulden		

2.175

2.875

Kortlopende schulden		

5.850

6.181

Overige kosten
Totale lasten
Bedrijfsresultaat

		
20.943
22.624
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Governance
Bestuur
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J.J. van Hoogen (vicevoorzitter)

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)

P.K. Berghuis (vicevoorzitter)

E. Casteleijn (secretaris)

J.A. Vermue (vicevoorzitter)

E. Casteleijn (secretaris)

P.K. Berghuis

E. Casteleijn (secretaris)

J.C. Dorenbos

A. Bossers

F.J.A. Janssen (adviseur)

T.J.O. Douma

B.J. van Dinter

F. van der Werff

H.J.M. Feitsma

J.J.M. van der Heijden

W. in ’t Anker

H. Folkers

D. Hylkema

L.L.A.M. Geurts

A. Graafstra

N.P. Louwaars

H. van Kessel

S. Monster

H.L. Knook

Zaaizaden

T. van der Meer

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)

E. Pot

T.E. Wouda (vicevoorzitter)

W.L. van de Ree

E. Casteleijn (secretaris)

W.N. Remijn

J.A. Bos

J. Sanderse

R. Fieman

K. Schenk

W.H. Geluk

A. Tolner

T.E. Wouda

P.C. Ton

H.J. ten Cate

R. Verhoeven

D. de Heer

Benoemende instanties: NAO, Plantum en LTO

Benoemende instanties: NAO, Plantum, LTO, NAV en VAVI

43

www.nak.nl

 @nakemmeloord

