
Jaarverslag

20
17



Inhoud
Voorwoord ..............................................................................  3

NAK 2017
Van kwartaal tot kwartaal .................................................... 4
Aardappelen ....................................................................... 6
Zaaizaden ........................................................................... 12
Personeel & Organisatie ..................................................... 15
Kwaliteitsborging ................................................................. 17
Klachten, bezwaren en beroepen ....................................... 18
Milieuprestatie ..................................................................... 19

Strategie ................................................................................. 20

Fytosanitaire werkzaamheden ............................................. 23

Financiën ................................................................................ 25

Governance ............................................................................ 27



“Dat bindt en maakt 
het mogelijk dat als 

er “gedoe” is, we 
elkaar weten te 

vinden”

2017 is redelijk soepel verlopen voor de NAK. Dit ondanks het feit dat een 
aantal vacatures wat langer openstaan, waardoor het voor de keurmees-
ters in een aantal gebieden flink aanpoten was.
Financieel gezien verliep 2017, zoals u van ons gewend bent, voorspoe-
dig. De keuringsomzet was hoger dan in 2016. En door goede kosten-
beheersing lijken we te zijn geëindigd met een positief bedrijfsresultaat. 
Aan de kostenkant speelden twee zaken een rol. Enerzijds doorgevoerde 
efficiencyverbeteringen zoals de nieuwe spoelmachine, maar ook open-
staande vacatures die ongewild een kosten-
besparend effect hadden. Door het financieel 
positieve verloop van 2017 en de nog steeds 
gunstige stand van het eigen vermogen kon het 
bestuur wederom besluiten om de pootgoedta-
rieven in 2018 niet te verhogen. Voor de zaai-
zaadtarieven wordt net zoals voorgaande jaren 
de inflatie-index gevolgd. In 2017 is de invoering van de nieuwe verorde-

ning voor Plantgezondheid- en de Controlever-
ordening, die beide eind 2019 effectief worden, 
door het ministerie van LNV voorbereid. Inmid-
dels is duidelijk dat de NAK door het ministerie 
in de nieuwe plantenziektenwet (de Nederland-
se uitwerking van de Plantgezondheidsverorde-
ning) wordt aangewezen als Bevoegde Autoriteit 
voor het domein van ziekteverwekkende orga-
nismen (RNQPs) die uit de verkeersrichtlijn zijn 
overgeheveld naar de Plantgezondheidverorde-
ning.
In december 2017 bood de minister de Twee-
de Kamer een rapport aan over het functioneren 
van de NAK, waarin de doelmatigheid, integriteit 
en effectiviteit van de NAK worden bevestigd.

Alles bij elkaar reden om tevreden op 2017 terug 
te kijken.

“
Soms zie je het pas als je het door hebt, zou Johan Cruijff zeggen. Dat 
gold ook een beetje voor mij toen ik in november 2017 als voorzitter van 
het bestuur tijdens een informele lunch met de Ondernemingsraad sprak. 
Een vernieuwde raad die voortbouwend op het werk van de “oude” raad 
zich oprecht geïnteresseerd bezig houdt met onder an-
dere het werkklimaat en alles wat er mee samenhangt. 
Begin januari was ik op de NAK nieuwjaarsbijeenkomst 
in het Aviodrome in Lelystad. Daar hoorde ik dat weer 
gekozen was voor een bijeenkomst centraal voor ieder-
een uit het hele land, vanwege de binding.

Ik zag en had het door dat de NAK inderdaad ook een 
werkgemeenschap is waar velen – via OR 
of anderszins – aan werken om dat ook als 
zodanig inhoud te geven. Daarbij hoort dat 
iedereen betrokken is, elkaar kent en be-
grijpt. Dat bindt en maakt het mogelijk dat als 
er “gedoe” is, we elkaar weten te vinden. In 
een verzakelijkte omgeving waar persoon-
lijke ontmoetingen soms vervangen worden 
door ontmoetingen via beeldschermen, is 
aandacht voor dat persoonlijke wezenlijk. Die 
betrokkenheid merkte ik bij medewerkers in 
het afgelopen jaar. Laten we dat volhouden!

“

Voorwoord

“Wederom besloten 
om de pootgoed-

tarieven in 2018 niet 
te verhogen” 

Pieter van Geel
Voorzitter

Eric Casteleijn
Directeur
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NAK 2017
Van kwartaal tot kwartaal

Januari  |  Februari  |  Maart

April  |  Mei  |  Juni

NAK verruimt norm voor beschadiging zomergerst 
Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de vaste commissie voor 
zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst 
tijdelijk voor oogst 2016 te verruimen van 10% tot maximaal 30%.

Aangifte van de nieuwe EU-klassen
De aangifte voor keuring in 2017 vindt plaats volgens de classificatie op basis 
van de nieuwe EU-klassen.

NAK geeft PCR-cursus aan groep internationale cursisten
Deze week werd bij de NAK de PCR-cursus Diagnostics of Potato Pathogens 
using high throughput molecular methods gegeven aan een groep van acht inter-
nationale cursisten.

Aanvullende stap PotatoPol stimuleren certificering Hygiëneprotocol
PotatoPol heeft besloten een aanvullende stap te zetten om de certificering van 
pootaardappelbedrijven voor het PCC Hygiëneprotocol Ringrot te stimuleren.

NAK organiseert mini-symposium over Erwinia
Deze week organiseert de NAK opnieuw een mini-symposium, dit keer over Er-
winia: Alles wat we weten over Erwinia,… en hoe nu verder?

Toegenomen virulentie voor Globodera pallida in Nederland
Op verzoek van de NVWA delen wij het bericht over de toegenomen virulentie 
van Globodera Pallida.

NAK start controle op afdekken afvalhopen
Nu de eerste aardappelen in de vroege teeltgebieden boven komen, start de 
NAK op 8 mei met de controle op het afdekken van afvalhopen.

Normstelling Erwinia klasse E
De tolerantie wordt vanaf dit seizoen één Erwinia plant per hectare in alle keu-
ringen.

Nederland gastland voor jaarbijeenkomst van keuringsinstellingen 
zaaizaden
NAK en Naktuinbouw organiseren deze week de jaarvergadering van de ESCAA 
(European Seed Certification Agencies Association).

Velddagen ketenproject NAO en VAVI
Op 22 en 27 juni werden de velddagen gehouden van het ketenproject van de 
NAO en VAVI. Hierbij werden buitendienstmedewerkers werkzaam in de con-
sumptieaardappelen gekoppeld aan een collega werkzaam in de pootaardappe-
len.

Restitutie over 2016: 5,94% over facturen pootgoedkeuring
Het bestuur van de NAK heeft in de vergadering van 13 juni jl. de invulling van de 
restitutie van € 700.000 over het afgelopen jaar vastgesteld. Besloten is om een 
restitutiepercentage van 5,94% toe te passen op de facturen van de pootgoed-
keuring van vorig jaar.
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Juli  |  Augustus  |  September

Oktober  |  November  |  December

NAK voert deze zomer inspecties uit voor Skal Biocontrole
Deze maand voert de NAK, in opdracht van Skal Biocontrole, een aantal in-
specties uit op het gebruik van koper bij de teelt van aardappelen bij biologische 
bedrijven.

Schoningsanalyse wintergranen en grassen
De schoning van de wintergranen is dit jaar vroeg gestart en verloopt voorspoe-
dig. De kiemkracht uitslagen zijn goed en ruim boven de minimumnorm van 
kiemkrachtsgroep 1.

Bezoek onze stand op de studentendag tijdens Potato Europe 2017
Dit jaar is de NAK weer van de partij op de Potato Europe beurs. Bezoek onze 
stand en laat je informeren over werken bij de NAK, persoonlijke ontwikkeling, 
innovatie en techniek.

Een geslaagde beursdag op Potato Europe
Pootgoedtelers, buitenlandse delegaties maar vooral ook scholieren en studen-
ten bezochten onze stand en lieten zich informeren over werken bij de NAK en 
de (opleidings) mogelijkheden. De NAK geeft cursus Partijbeoordeling pootaardappelen

De NAK biedt vanaf nu ook de cursus Partijbeoordeling pootaardappelen aan.

De NAK vergroent
Het onderhoud van het dak van het NAK-gebouw is inmiddels afgerond en hier-
mee is een reductie van 10.000 m3 gas per jaar gerealiseerd.

Vaste commissie pootaardappelen besluit over B-norm en Erwinia
De vaste commissie pootaardappelen besloot de normen voor de pootgoedklas-
se B met ingang van oogst 2018 te versoepelen

Gevolgen Brexit voor verkeerspositie van rassen
Rassen die alleen via het Verenigd Koninkrijk op de Europese rassenlijst zijn 
opgenomen, kunnen per 30 maart 2019 niet meer verhandeld worden in 
Europa.
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Aardappelen
B-norm
Verruiming B-norm
Na de perikelen rondom de groeischeuren eind 2016 is er in 2017 geprobeerd 
om een meer structurele oplossing te vinden. Een aantal opties heeft de revue 
gepasseerd. Eén daarvan was om ‘niets te wijzigen aan het huidige beleid’, met 
als consequentie dat in jaren van schaarste er mogelijk toch behoefte aan meer 
ruimte kan ontstaan. Een andere mogelijkheid was om de normen voor de klasse 
B te verruimen. De vaste commissie pootaardappelen acht een verruiming van de 
normen op een aantal vooral cosmetische aspecten acceptabel, maar vindt het 
niet wenselijk om de normen op te rekken tot het EU-minimum. In november heeft 
de vaste commissie een voorlopig besluit genomen om de normen voor de klasse 
B op de volgende punten te verruimen:

Netschurft / graslandschurft van schaal 4 naar onbeperkt
Rhizoctonia van 25% licht naar 25% matig
Grond van 1% naar 2%
Groeischeuren van max. 0,5 cm naar max. 1,5 cm, 

en zonder verdere beperkingen 
m.b.t. aantal, lengte en ‘over de kop’

Drukplekken / blauw van 6% matig naar 12% matig
Sterk gerimpeld knollen van 0 naar 1% 

In maart 2018 wordt een definitief besluit genomen over de verruiming van deze 
normen in de klasse B.
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Toekomst integrale toets Erwinia PB en S
Ook in 2017 werden alle nacontrolemonsters van de klassen PB en S getoetst 
op Erwinia. De toets is ooit gestart als pilot en moest een beeld geven van de 
verspreiding van en de mate van besmetting met Erwinia. Het doel van de 
sector is om de problematiek meer beheersbaar te maken, en het liefst om de 
aardappelkolom op te schonen. Na een zestal jaar toetsen, blijkt dat Erwinia 
breed voorkomt in pootgoed en dat de mate van besmetting niet minder wordt. 
De top van de pootgoedkolom wordt dus onvoldoende opgeschoond. Tegelij-
kertijd wordt de toets wel degelijk gebruikt door telers en handel voor selectie 
van de schoonste partijen voor verdere vermeerdering. De uitslag heeft welis-
waar geen consequenties voor de klasse, maar is wel een instrument waarmee 
handel en telers kunnen sturen en selecteren.

De vaste commissie moet in maart 2018 een besluit nemen over de voortzet-
ting van de pilot in 2018. Het kan zijn dat de toets in 2018 met collectieve finan-
ciering uit het vermogen van de NAK wordt voortgezet. Dit is zeer waarschijnlijk 
het laatste jaar waarin financiering in deze vorm kan plaatsvinden. Over de toe-
komst van de huidige Erwinia-toets moet verder worden nagedacht. Elementen 
van discussie daarin zijn de doelstelling en financiering.

Erwinia-norm veldkeuring klasse E
De norm voor bacterieziek wijzigde voor de klasse E naar een tolerantie van één 
plant per hectare. Voorheen gold alleen een tolerantie in de voorgaande keurin-
gen 
en een nultolerantie in de laatste keuring.

TPS – True Potato Seed
In oktober heeft het Europese experiment voor hybride rassen uit zaad groen 
licht gekregen en is de EU-fytorichtlijn aangepast. Binnen dit experiment kunnen 
kweekbedrijven aardappelzaad (TPS), zaailingen en knollen uit zaad in beperk-
te hoeveelheden afzetten met een plantenpaspoort binnen de EU. Pootgoed 
krijgt dan de status ‘experimenteel pootgoed’.

Een hybride ras moet zijn toegelaten, of zijn aangemeld voor CGO (Cultuur- en 
Gebruikswaarden Onderzoek) om mee te kunnen doen aan het experiment. Tot 
nu toe heeft in Nederland één kweker voor zijn ras kwekersrecht gekregen.
alleen een tolerantie in de voorgaande keuringen en een nultolerantie in de laat-
ste keuring.

“Europees 
experiment voor 

hybride rassen uit 
zaad heeft groen licht 

gekregen”

“Over de toekomst 
van de huidige 

Erwinia-toets moet 
verder worden 

nagedacht”
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Derogatie vlas Frankrijk
Frankrijk heeft dit jaar een derogatieverzoek ingediend voor lijnzaad. Dit houdt 
onder andere in dat de minimum kiemkrachtsnorm is verlaagd van 92% naar 
85%. Frankrijk heeft een areaal van ongeveer 90.000 ha vlas en daarvoor is 
ongeveer 12.000 ton zaaizaad nodig. De Franse oogst wordt geschat op 10.500 
ton, maar de Fransen verwachten uiteindelijk bij een normale kiemkrachtsnorm 
van 92-100% een 6.000 ton tekort te komen. Er is door de EU-commissie 5.640 
ton toegekend. Nederlandse vlasbedrijven kunnen certificeren en leveren op 
deze derogatie met verlaagde kiemkracht.

Verruiming raszuiverheid granen
In 2016 besloot de vaste commissie de normen voor raszuiverheid voor de ge-
neratie C1 in granen te verruimen van 15 naar 25 rasafwijkende planten per are 
en generatie C2 van 30 naar 40. Deze verruimingen vallen nog ruim binnen de 
EU-minimumnormen en werden in de veldkeuring 2017 toegepast. De verruiming 
is vooral van belang voor zomer- en wintertarwe, omdat in deze soorten sprake is 
van meer zichtbare afwijkende planten op lengte, vorm en kleur.
Van de 500 percelen zomer- en wintertarwe zijn 41 percelen goedgekeurd met 
het aantal rasafwijkende planten tussen de 16 en 25 per are en bij C2 5 percelen 
goedgekeurd met 31 tot 40 ras afwijkende planten. Bij de andere soorten had de 
verruiming geen effect.

Zaaizaden
Veldkeuring zaaizaden
Het areaal te keuren zaaizaden was nagenoeg gelijk aan dat van 2016. De 
resultaten van de veldkeuring laten dit jaar weinig bijzonderheden zien, zowel bij 
de NAK-keuring als bij de erkende keuring. Over het algemeen is de kwaliteit van 
het zaaizaad goed.
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2017 2016

Granen

Haver 50 51

Japanse haver 500 396

Mais 18 18

Triticale 7 12

Wintergerst 408 272

Winterrogge 58 36

Winterspelt 8 5

Wintertarwe 2.614 2.640

Zomergerst 579 527

Zomertarwe 338 478

Totaal in ha 4.580 4.435

2017 2016

Peulvruchten

Gele erwt 9 14

Kapucijners 32 21

Ronde gr. erwt 7 5

Veldbonen 36 30
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Stambonen 44 20

Totaal in ha 128 90

2017 2016
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Blauwmaanzaad 2 1
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Gierstmelde 0 0

Karwijzaad 2 7

Olievlas 6 15

Vezelhennep 15 17

Vezelvlas 1.829 1.805

Winterkoolzaad 198 149

Zomerkoolzaad 175 49

Totaal in ha 2.227 2.048

Aangifte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
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Werving en selectie
De NAK heeft als uitgangspunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk zelf te doen. Om hierin succesvol te zijn, hebben wij in 2017 meer social 
media ingezet en is onze vacaturesite vernieuwd. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger om bepaalde buitendienstvacatures in te vullen

In 2017 zijn we in gesprek gegaan met Aeres hogeschool en starten wij in 2018 met het geven van diverse gastlessen op deze Hogeschool. Deze vorm van employer 
branding draagt bij aan de bekendheid onder studenten en het binnenhalen van talent.

In de periode augustus tot en met november, werkten op het laboratorium circa 90 tijdelijke medewerkers. De poule van tijdelijke medewerkers bestond grotendeels uit 
medewerkers die elk jaar terug keren.

In 2017 had de NAK 219 medewerkers (197,68 
fte) in vast dienstverband. De gemiddelde leeftijd 
van deze groep was 48,6 jaar. Er stroomden 15 
nieuwe medewerkers in ten opzichte van 17 
medewerkers die de NAK verlieten. Het verzuim-
cijfer over 2017 was 3,1%.

Personeel &
Organisatie
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Ontwikkeling en opleiding
Om ‘gevraagd en gewaardeerd’ te blijven als NAK in de sector, is ook in 2017 weer veel aandacht besteed aan ontwikkeling en opleiding. We streven ernaar om continu 
uitstekende diensten te leveren en een volwaardige gesprekspartner te blijven voor onze klanten. Jaarlijks wordt met leidinggevenden gesproken over afdelingsdoelen 
en wat nodig is om deze te realiseren. Omdat medewerkers hierin de belangrijkste schakel zijn, zijn ontwikkelgesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over individuele 
prestaties, ontwikkelpotentie en ontwikkelbehoeften.

In 2017 is ons ontwikkelbudget volledig benut. Wederom is er geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit, onder andere door persoonlijk leiderschapstrajecten en individuele ont-
wikkeltrajecten. Op managementniveau is vooral geïnvesteerd in mensgericht leiderschap en procesmanagement. Scholing op het gebied van IT-kennis stond ook dit 
jaar weer hoog in het vaandel. 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.

Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, is in 2017 een start gemaakt met een meer generatiegericht ontwikkelbeleid. Hierbij wordt uitgegaan van de drijfveren per 
generatie om te willen leren, werken en ontwikkelen. Onze HR-visie hierin is als volgt:

“Óndanks dat je elders terecht kunt, kies je er bewust voor om bij te blijven dragen aan NAK-doelstellingen.” 
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Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)
In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwonin-
gen en audits gedaan. Uit de audits is slechts één verbeterpunt in een 17020-ver-
richting (inspectie) naar voren gekomen. Deze is direct opgepakt en afgehandeld. 
In de 17025-verrichtingen (laboratorium) is geen afwijking vastgesteld Tijdens het 
eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA wederom 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 het 
verslagjaar heeft de ISTA geen audit uitgevoerd. In 2019 komt de ISTA weer een 
audit uitvoeren. In het verslagjaar heeft de NAK weer deelgenomen aan proficien-
cy testen. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van de 
ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van 
diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Kwaliteitsborging
Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
In 2017 was in het kader van het wettelijk toezicht vanuit LNV en NVWA, wederom sprake van een constructieve samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 
2016 en begroting 2018 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 2018.

Voorts zijn in 2017 in overleg met LNV afspraken gemaakt over de berekening van het maximaal Eigen Vermogen. Deze afspraken worden in een nieuw informatie- en 
toezichtprotocol opgenomen.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA)
In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tij-
dens deze audits is een zeer beperkt aantal afwijkingen vastgesteld. Naar aan-
leiding van de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeteringen geïmple-
menteerd.

Informatiebeveiliging en privacy-
bescherming
In het verslagjaar is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en is 
een traject opgestart voor de implementatie van de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming. Ook is er een informatiebeveiligingsassessment uitgevoerd 
door een externe partij ter voorbereiding op de livegang van het nieuwe Klantpor-
taal per 1 februari 2018. Daarnaast is een traject ingezet om het kwaliteitssys-
teem nog verder uit te breiden met informatiebeveiligingscomponenten, zodat we 
ook 27001 certificeerbaar zijn.
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Klachten
De NAK heeft in 2017 twee schriftelijke klachten ontvangen. Dit 
aantal bevindt zich daarmee op hetzelfde niveau als in 2016 op het 
laagste niveau sinds 2010 en zit ruim beneden het langjarig gemid-
delde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten zijn na bespre-
king met betrokkenen naar tevredenheid 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 2017 heeft de NAK vijf bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal ligt 
op een lager niveau dan de laatste jaren en is al jaren erg laag, ge-
zien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK 
jaarlijks neemt. Van de ingediende bezwaren waren ultimo 2017 
nog twee bezwaarschriften in behandeling.

Beroepen
In 2017 is in één geval beroep ingesteld van een door de NAK onge-
grond verklaard bezwaarschrift, bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Ultimo 2017 was dit beroep nog in 
behandeling bij het CBb.

Klachten, bezwaren en beroepen
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De NAK is volop bezig met innovatieve ontwikkelingen en qua vergroening heeft 
de NAK het afgelopen jaar ook niet stil gezeten. Bij alle innovaties heeft de NAK 
oog voor mens en milieu.

In 2017 is de dakrenovatie afgerond en hiermee is een reductie van 15%, 10.000 m3 gas 
(een gemiddeld verbruik van zes huishoudens!) van het gasverbruik gerealiseerd. Met de 
vernieuwing van het dak werd aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan die nodig is 
voor de plaatsing van zonnepanelen; een goede conditie van het dak.

Om de businesscase sluitend te krijgen heeft de NAK een subsidieaanvraag (SDE) in-
gediend en deze ook toegekend gekregen. Deze SDE heeft ertoe geleid dat milieu en 
gezond ondernemerschap bij de NAK goed samen vielen en hiermee is een mooie ver-
groeningsslag gemaakt. De NAK wekt nu jaarlijks ongeveer 120.000 kwh aan stroom per 
jaar op met 1.000 m2 panelen, een hoeveelheid die gelijk staat aan het verbruik 25 tot 30 
huishoudens.

In 2017 is er een grote slag gemaakt met het plaatsen van energiezuini-
ger verlichting en dit project wordt in 2018 afgerond. Hiermee wordt een 
reductie van 50% van de bestede energie aan verlichting gerealiseerd. 
Met het plaatsen van LED-verlichting besparen we niet alleen op onder-
houdskosten en energie, maar dragen we ook bij aan de vergroening van 
onze wereld.

Milieuprestatie
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Strategie
Informatiemanagement – op weg naar een 
gestandaardiseerde infrastructuur
De afgelopen jaren is de communicatie tussen de NAK en de sector (handel, 
telers) steeds meer digitaal 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-infra-
structuur. Zonder serviceverlies voor de sector vindt een totale verbouwing van de 
IT-infrastructuur van de NAK plaats.

Aanschaf universele standaarden
Om in de toekomst naadloos te kunnen communiceren met datasystemen van de 
overheid en handel en met de gangbare bedrijfsmanagementsystemen van indi-
viduele telers, is het gebruik van universele uitwisselingsstandaarden essentieel.

In de voorliggende jaren is een basislaag van nieuwe generieke softwarepakket-
ten aangeschaft voor het hanteren van GEO-informatie, regelgeving, werkproces-
sen, zaakafhandeling, administratie en het Klantportaal. Hierbij is gekozen voor 
Microsoft als hoofdleverancier, zodat wordt aangesloten bij algemeen gangbare 
standaarden. Aanvullende softwarepakketten (ARCgis en Inrule) zijn compatibel 
met de Microsoft-standaard.

Naast de Microsoft-standaard sluit de NAK aan bij de door de overheid geïnitieer-
de Agroconnect-standaarden, informatieveiligheidsnormen en de door de RVO 
gehanteerde standaarden (voor bijvoorbeeld perceelsbeschrijving en mogelijk 
e-herkenning). In de al aanwezige basislaag worden de bedrijfseigen processen 
geconfigureerd in procesapplicaties. Voorbeelden hiervan zijn aangifte, veldkeu-
ring en partijkeuring. Deze applicaties zullen geschikt zijn voor zowel pootaard-
appelen 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 pootgoeds-
ector. Hierdoor kan kostenefficiënter gewerkt worden.

Het voordeel van het configureren van applicaties in commercieel verkrijgbare 
softwarepakketten is, dat kostbaar maatwerk zoveel mogelijk wordt vermeden en 
dat onderhoud van de software door een gerenommeerde leverancier is gegaran-
deerd.

Aardappelmoeheid volledig digitaal
Nu de basislaag gereed is, is al begonnen met het ontwerp en de bouw van de 
applicatie voor aardappelmoeheid. De reden dat voor deze applicatie is gekozen 
is tweeledig:

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 gebruikt zullen 
ook geschikt zijn voor gebruik in overige applicaties.

In de komende jaren wordt een nieuwe applicatie voor de partijboekhouding ont-
wikkelt, die de basis zal zijn voor de processen aangifte, veldkeuring en partijkeu-
ring.

Het Klantportaal wordt continu verbeterd, zodat stabiele toegang is verzekerd en 
klantgegevens veilig zijn bij de NAK.
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Kenniscentrum NAK – nieuwe stappen gezet
De NAK heeft in 2017 nieuwe stappen gezet ten aanzien van het ontwikkelen van 
kennis op het gebied van pootgoed- en zaaizaadkwaliteit. Belangrijk doel is het 
genereren van kennis voor het verbeteren van de keuring en van kennis die de 
sector kan gebruiken voor het verbeteren van kwaliteit. Hierbij zoekt de NAK een 
mix van projecten die direct toepasbaar zijn en projecten die kennis opleveren 
voor de langere termijn.

Erwinia
De Erwinia-toets op de handelsklasse S heeft veel inzicht opgeleverd. Het lijkt 
erop dat de situatie ten aanzien van de Erwinia-besmettingen stabiel blijft. Vraag 
is daarbij of het voortzetten van de toets in de huidige vorm voldoende informatie 
oplevert om de volgende stap te zetten in de opschoning van de pootgoedkolom. 
Daarom is de NAK ook in 2017 op zoek gegaan naar nieuwe inzichten ten aan-
zien van de Erwinia-problematiek.

Hiertoe zijn een aantal nieuwe onderzoekslijnen uitgezet. Direct toepasbaar is het 
onderzoek naar brasiliense. De NAK kijkt in samenwerking met de verschillende 
kennispartners of er verschil zit tussen brasiliense isolaten. Het doel is om de 
toets continu aan te passen aan de nieuwste inzichten.

Daarnaast wordt gekeken naar een meer modelmatige benadering. Door bij elke 
stap in de keten de risico’s en mogelijkheden in beeld te brengen, kan de teler 
op termijn voorzien worden van informatie om zijn beslissingen te ondersteunen. 
Daartoe zijn onderzoeken uitgezet naar initiële besmetting, naar raseffecten en 
naar risicofactoren.

De NAK hoopt zo in de toekomst de keuring meer risicogericht te maken, de sec-
tor van meer gerichte keuringsinformatie te voorzien en hiermee bij te dragen aan 
de kennisontwikkeling voor de aardappelteelt.

Ketenproject en Vitaliteitsproject
Het is de ambitie van de NAK om te investeren in kennisontwikkeling op het ge-
bied van kwaliteit. Naar aanleiding van opkomstklachten in 2016 is een poot-
goedoverleg opgestart tussen de NAO, VAVI en de NAK. Hierbij is besloten om 
een ketenproject op te starten om meer inzicht te krijgen in de factoren die tot 
opkomstproblemen in de consumptieteelt kunnen leiden. Het betreft een project 
waarbij afnemers en pootgoedleveranciers zijn betrokken. Hierbij worden van ver-
schillende pootgoedpartijen data verzameld middels vragenlijsten, dataloggers en 
keuringsgegevens. Dit project levert kennis op voor zowel telers als voor het ver-
beteren van de keuring.

Daarnaast is op verzoek van LTO een aanvullend onderzoek gedaan, waarbij 
op basis van klachten van afnemers percelen met opkomstproblemen in de con-
sumptieteelt van 2017 zijn geïdentificeerd. Hierbij is een analyse gemaakt van de 
keten die hieraan vooraf is gegaan.

Nieuwe methoden
Om ook in de toekomst kostenefficiënte en gevalideerde methoden te blijven ge-
bruiken participeert de NAK in verschillende PPS-projecten. Hierbij wordt onder 
andere gekeken naar de mogelijkheden van Sequencing en van PanGenomics. 
Deze tools worden de komende jaren ingezet voor diagnostiek en kennisverwer-
ving.

Voor AM wordt gewerkt aan het gebruik van Vision technieken en wordt gekeken 
naar een nieuwe soortbepaling door middel van een tweetraps PCR voor levend/
dood bepaling en kwantificering.
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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 fytosa-
nitaire 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.

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 Pests) 
is een gereguleerd organisme, maar heeft niet de status quarantaine (Q). Q-organismen worden ingedeeld als ‘prioritaire’ Q’s en gewone 
Q’s.

In 2017 is de invoering van de nieuwe verordening voor Plantgezondheid en de Controleverordening, die beide eind 2019 effectief worden, 
door het ministerie van LNV voorbereid. Inmiddels is duidelijk dat de NAK door het ministerie in de nieuwe plantenziektenwet (de Nederland-
se uitwerking van de Plantgezondheidsverordening) wordt aangewezen als Bevoegde Autoriteit voor het domein van ziekteverwekkende 
organismen (RNQP’s) die uit de verkeersrichtlijn zijn overgeheveld naar de Plantgezondheidverordening.

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 proces-
verbetering en de uitwerking van een NAK-plus systeem.
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Fytosanitaire werkzaamheden
De import- en exportinspecties van pootaardappelen en 
landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters 
als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosani-
taire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. 
Dit werd ook in 2017 bevestigd door de audits en de 
beoordelingen van de NVWA. De NVWA is verantwoor-
delijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde 
fytosanitaire inspecties.

In het verslagjaar werden 6.365 fytosanitaire certificaten 
afgegeven. De NAK heeft geen importinspecties voor 
consumptieaardappelen uitgevoerd. Wel waren er 41 
importinspecties voor zaaizaden.

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

Fytosanitaire certificaten

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

Het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering was in 2017: 341 mon-
sters. Traceringsmonsters worden genomen in opdracht van de NVWA om de 
bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.

In 2017 zijn in de survey aardappelmoeheid weer een aantal percelen in het 
zetmeelgebied, waarop consumptieaardappelen zijn geteeld, meegenomen 
in de steekproef. Hierdoor steeg het bemonsterde areaal in de survey met 
ruim 100 hectare.
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Monitoring zaaizaden
De NAK voert in opdracht van LNV 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 noodzaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. Bij tracering van GGO’s 
wordt, na melding hiervan bij de opdrachtgever, handhavend opgetreden door LNV. Elk jaar toetst de NAK 25 monsters.
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Werkkapitaal en liquiditeit
Het werkkapitaal en de liquiditeiten zijn per 31 
december 2017 nagenoeg gelijk aan het jaar 
daarvoor en zijn ruim voldoende. Verwacht was 
een krimping van de liquiditeit door de uit te be-
talen restitutie over 2016 van € 700.000 en het 
begrote verlies. De toegenomen werkzaamhe-
den hebben dit gecompenseerd.

Eigen vermogen
Door het positieve resultaat is het eigen vermo-
gen toegenomen. De solvabiliteit is toegenomen 
tot 62% door én het positieve resultaat én door 
aflossingen vreemd vermogen. Met het minis-
terie van LNV zijn afspraken gemaakt over de 
beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat 2017 bedraagt € 68.000, begroot was een verlies van € 
433.000. Het verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over 2016 was het 
bedrijfsresultaat € 702.000 negatief, inclusief een restitutie van € 700.000. 
Het nettoresultaat 2017 bedraagt € 173.000, begroot was een verlies van € 
446.000. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt vooral bepaald door de 
financiële baten. De omzet keuringswerk is fors toegenomen. De toename 
monsteronderzoek betreft aardappelmoeheid, virus- en bacterieonderzoek. 
Ook de certificeringsopbrengst pootgoed is toegenomen. Buiten de tariefs-
verhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsge-
vonden. De directe inkoopkosten zijn toegenomen. Enerzijds in relatie met 
de gestegen omzet, anderzijds door uitbreiding bezorgdiensten NOX night-
time-express en meer inzet van quads voor de grondbemonstering. De per-
soneelsomvang was 2 fte hoger dan begroot, dit is in relatie tot de toegeno-
men werkzaamheden. De afschrijvingen en overige bedrijfskosten zijn per 
saldo bijna 2% hoger dan begroot.

Begroting
De begroting van de NAK voor 2018 sluit met een negatief resultaat van 
€ 262.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK 
de afgelopen jaren is toegenomen, zullen de tarieven voor de pootgoedkeu-
ringen in 2018 gelijk blijven. Bij de zaaizaadactiviteiten is weinig mogelijk-
heid voor efficiencyverbetering waardoor de kostendekking onder druk staat. 
Daarom zullen de keuringstarieven voor zaaizaden in 2018 met een verho-
ging van 1,5% de algemene kostenontwikkeling volgen. De begroting is op 
21 december 2017 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.

Financiën
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Activa 2017 2016

Vaste activa 8.644 8.978

Vlottende activa 11.930 11.965

20.574 20.943

Passiva 2017 2016

Eigen vermogen 12.802 12.632

Voorzieningen 374 286

Langlopende schulden 1.475 2.175

Kortlopende schulden 5.923 5.850

20.574 20.943

Jaarrekening 
2017

Begroting 
2017

Jaarrekening 
2016

Omzet keuringswerk 19.857 18.864 19.285

Restitutie 2016 - - - 700

Omzet overige 
werkzaamheden 2.290 2.156 2.074

Totaal omzet 22.147 21.020 20.659

Personeelskosten 14.847 14.456 14.359

Overige kosten 7.232 6.997 7.002

Totale lasten 22.079 21.453 21.361

Bedrijfsresultaat 68 - 433 - 702

Winst- en verliesrekening
(× € 1.000)

Balans per 31 december 2017
(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)
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