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Voorwoord

“

“

De NAK is een sterk merk. Ik heb begrepen dat men in sommigen landen
alleen Amsterdam en Emmeloord kent. Houden zo.
Binnen Nederland heeft de NAK ook ontegenzeggelijk een stevige positie
die rechtstreeks samenhangt met de sterke positie die ons land inneemt
op het gebied van zaden en uitgangsmateriaal, zoals dat zo heet. Een
stevige focus op de telers heeft zeker ook bijgedragen aan onze positie.
Maar heel soms denk ik wel eens: zou het zo blijven? Er zijn altijd bekende
bedreigingen, maar nog interessanter – en moeilijker te omvatten – zijn
de onbekende bedreigingen.
Nu ben ik van nature geen somberaar, maar laat ik eens twee dingen
noemen die een rol kunnen spelen in onze positie. Bijvoorbeeld de
snelle ontwikkelingen in de biotechnologie,
in het bijzonder de zogenoemde Crisper
CAS technologie waarmee het mogelijk is
om in het DNA in te grijpen. Wat kunnen dit
soort ontwikkelingen uiteindelijk voor ons
betekenen?

De droge zomer van 2018 heeft z’n sporen achtergelaten in de Nederlandse akkerbouw. Ook de NAK had er mee te maken. Bij de veldkeuring
bleek het gewas moeilijk keurbaar. Bij de nacontrole waren er veel extra
monsters voor aanvullende analyses nodig. Tot slot viel de oogst tegen,
waardoor er in het najaar minder pootgoed door de NAK werd gecertificeerd.
Op het gebied van digitalisering zijn in 2018 significante stappen gezet.
Het nieuwe Klantportaal ging begin 2018 live en eind 2018 volgde de
sneak preview van een nieuw AM-aanvraagsysteem. In de komende
periode wordt dit systeem geoperationaliseerd.
Omdat de nachtbezorging van de NAK-certificaten de laatste tijd steeds
minder aan de verwachting voldeed, hebben we eind 2018 een nieuwe
opzet van de nachtbezorging uitgerold. De introductie van de zogenoemde NAK-bak verliep niet vlekkeloos, maar al snel waren de ervaringen positief.
Financieel verliep 2018 boven verwachting.
Gederfde certificeringsinkomsten werden ruimschoots gecompenseerd door extra werkaanbod
op het laboratorium en hogere opbrengsten op
het Proef- en Controlebedrijf.
Ook voor 2019 staat er weer veel op de agenda:
de aanwijzing van de NAK als bevoegde autoriteit in het kader van de nieuwe plantgezondheid
verordening, innovaties in de uitvoeringsprocessen, voortgang van de digitaliseringsagenda,
aandacht voor duurzaamheid en duurzame
inzetbaarheid en nog veel meer.

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op
de strijd om de ruimte in ons land.
Steeds meer claims voor de productie van
biomassa, zonneweiden op landbouwgrond,
extensivering in de veehouderij, windmolens en nog veel meer. Wat doet dit met ons
areaal voor pootaardappelen? Allemaal nog
niet zo spannend, maar toch.

Met resultaten van 2018 op zak gaan we
enthousiast met 2019 aan de slag.

En dan koester ik mij met de wetenschap
dat er bij de NAK en de telers veel kennis,
gezond verstand en weerbaarheid is om ook
onbekende toekomsten te kunnen inpassen
in de bedrijfsvoering.
Pieter van Geel
Voorzitter

Eric Casteleijn
Directeur
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NAK 2018

Van kwartaal tot kwartaal
Januari | Februari | Maart
Klantportaal live
Vanaf donderdag 1 februari om 09.00 uur logt u in op het nieuwe Klantportaal van
de NAK.
Pilot Erwinia wordt in huidige vorm voortgezet
De vaste commissie pootaardappelen besloot om de pilot Erwinia voort te zetten
in 2018. Duidelijk moet worden of de toets zich richt op het vinden van schone
partijen, of juist zwaar besmette partijen.
Vernieuwde richtlijnen aardappelmoeheid
De PCC , een samenwerkingsverband tussen LTO en NAO, heeft een adviserende
richtlijn opgesteld voor virulente AM pootgoed en ATR-teler.

April | Mei | Juni
Controle op afvalhopen, en met succes
In mei startte NAK met het controleren op het afdekken van afvalhopen. Er
werden 67 waarschuwingen afgegeven – aanzienlijk minder dan in 2017.
Veel virusoverbrengende bladluizen
In 2018 werd een stijging in de activiteit van gevleugelde, virusoverbrengende
bladluizen opgemerkt. In het klantportaal zijn de resultaten te volgen.
Brexit houdt gemoederen bezig
Zolang niet bekend is hoe de Brexit gaat plaatsvinden, is het onduidelijk welke
gevolgen het heeft voor de export.
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Juli | Augustus | September
NAK-bak doet zijn intrede
Met deze certificatenbak is een aantal moeilijkheden verholpen. Zo heeft de
koerier geen sleutel nodig. De NAK-bak is voorwaarde voor nachtbezorging van
certificaten.

Oktober | November | December
In mijn eendje op pad
In het programma In m’n eendje op pad geeft onze keurmeester Pierre Buijck
een kijkje in het mooie keuringswerk van de buitendienst.
Verlagingspercentage stijgt weer
Nadat 87% van de partijen is bemonsterd, blijkt dat het verlagingspercentage op
25,7% staat. In 2017 sloten we af met een verlagingspercentage van 17,1.
Eerste previews AM applicaties online
De sneak preview geeft een indruk van de nieuwe mogelijkheden voor het
aanvragen van percelen voor AM. Klanten mogen eindeloos testen.
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Aardappelen
Vaste Commissie Pootaardappelen
In maart heeft de Vaste Commissie Pootaardappelen een definitief besluit
genomen om de pilot Erwinia – waarin alle nacontrolemonsters van de
klassen PB en S werden getoetst op Erwinia – in 2019 stop te zetten.
Vanaf volgend jaar is het alleen mogelijk om een vrijwillige toets te laten
uitvoeren, in combinatie met het nacontrole-onderzoek op het virus. Deze
mogelijkheid bestaat dan voor alle klassen, waarbij de aanvrager betaalt.
Ook is in maart besloten om de norm voor een aantal ‘cosmetische’ kwaliteitsaspecten in de klasse B te verruimen. De ruimte die hierdoor ontstaat,
kan vooral in jaren van schaarste uitkomst bieden.

"In het ergste geval
wordt het Verenigd
Koninkrijk een
derde land

Brexit
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe de Brexit zal
verlopen. In het ergste geval – een no deal-scenario – wordt het
Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 een derde land. Dit zou voor de
handel in aardappelen betekenen dat er bij export naar het Verenigd
Koninkrijk een fytosanitair certificaat moet worden aangevraagd. Import
van aardappelen is vanaf dat moment niet meer mogelijk.
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Aardappelseizoen
Verlaging in percelen

Afkeuring in percelen
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Nacontrole (virusonderzoeken)
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Verlagingspercentage nacontrole
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Grondonderzoek op AM
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Zaaizaden
Veldkeuring zaaizaden
Het areaal te keuren zaaizaden is 259 ha gedaald in vergelijking met 2017, naar
totaal 20.214 ha. De resultaten van de veldkeuring waren vergelijkbaar met vorige
jaren. De kwaliteit van het geoogste zaaizaad was over het algemeen goed. Het
groeiseizoen was extreem droog en warm, wat leidde tot een gemiddeld lagere
bruto- en netto-opbrengst en meer fijn zaad dan gemiddeld. De kiemkracht van
het zaad was iets minder goed dan de oogst van 2017.
Door de extreme omstandigheden kon de veldkeuring vroeg in het seizoen worden
afgerond. Wel bemoeilijkte het de veldkeuring bij een aantal gewassen. Vooral in
de grassen was planning van de keuringen een uitdaging, vanwege de snelle
ontwikkeling van het zaad. In de granen werd in een aantal rassen relatief veel
afwijkende planten op aarvorm waargenomen. Vermoedelijk was dit een gevolg
van droogte en hittestress. De keuring op raszuiverheid was hierdoor lastig. Het
ging om een bepaald type afwijkende aar (blokaren). Aanvankelijk leidde dat tot
afkeuringen, maar omdat afwijkende aren in meerdere percelen en rassen voorkwamen, is dit teruggedraaid. De afwijkende planten (aren) worden in 2019 uitgezaaid om duidelijkheid te verkrijgen.

Derogaties verlaging kiemkracht
In een groot aantal landen zorgde de droogte voor voorzieningsproblemen van
zaaizaad. Veel landen verzochten om een verlaging van de kiemkracht of extra
generatie voor diverse gewassen. Vooral in het Noordelijk deel van West-Europa,
en dan vooral Zweden, was de opbrengstschade groot als gevolg van de droogte.
België verzocht om een derogatie voor 1.000 ton lijnzaad (vezelvlas) met een
verlaagde kiemkracht van 92% naar 85%.
Nederlandse bedrijven kunnen ook op deze derogatie leveren.

Kruidenmengsel
In 2018 zijn partijen mengsels zaaizaad van groenvoedergewassen van meerdere
bedrijven in omloop gebracht die niet in overeenstemming bleken met de regelgeving vanuit zowel Nederland als Duitsland. Het betrof vaak kruidenmengsels,
waarvan de vraag in 2018 toenam in het kader van biodiversiteit en verduurzaming. De geconstateerde afwijkingen waren niet de juiste labels, niet onder
toezicht van de NAK gecertificeerd en niet toegestane samenstellingen voedermengsels, zoals gras- kruidenmengsels en wilde akkermengsels. De bedrijven
zijn benaderd, gewezen op de regelgeving en het stopzetten van handel van niet
toegestane mengsels. In een aantal gevallen bleek het overigens te gaan om het
verpakken van mengsels waarvan de componenten wel officieel waren gecertificeerd. De betrokken bedrijven waren voor het eerst actief met landbouwsoorten
in mengsels en waren minder op de hoogte van de regels. De NAK zal in 2019
meer aandacht en bekendheid hieraan geven.
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Zaaizaadseizoen
Aangifte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden
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Totaal verlaging / afkeuring prebasis- en basiszaad percentage

Verlaging/afkeuring (pre)basiszaad in %
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De NAK is volop bezig met innovatieve ontwikkelingen. Ook op het gebied
van vergroening heeft de NAK het afgelopen jaar niet stilgezeten. Zo is er een
verduurzamingsslag gemaakt bij het wagenpark, de gebouwschoonmaak en
het terreinonderhoud.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en
ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Hierbij kijkt de NAK niet alleen
naar de eigen organisatie, maar ook naar de leveranciers. Bij alle innovaties behoudt de
NAK de harmonie tussen aandacht voor mens en milieu en gezond ondernemerschap.
In het afgelopen jaar hebben we nog meer inzicht gekregen in het energieverbruiksprofiel
van de onderneming. Daarnaast hebben we naar nieuwe mogelijkheden gezocht voor
kosteneffectieve energiebesparing. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat het gebouw
sinds medio 2018 het Energielabel A heeft.

In 2018 is het gasverbruik met ruim 15% gedaald; de zonnepanelen leverden
ruim 12% van de totale elektriciteitsbehoefte. De NAK is in 2018 een pilot
gestart om het aardappelafval te laten vergisten. Deze manier van afval
verwerken heeft 35.000 m3 biogas opgeleverd.
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Personeel &
Organisatie
In 2018 had de NAK 228 medewerkers (201,49
fte) in vast dienstverband. De gemiddelde leeftijd
van deze groep was 48,7 jaar. Er stroomden
27 nieuwe medewerkers in ten opzichte van 22
medewerkers die de NAK verlieten. Het verzuimcijfer over 2018 was 5,6%.

Werving en selectie
De NAK heeft als uitgangspunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk zelf te doen. Om hierin succesvol te blijven, hebben wij in 2018
verschillende social media-kanalen ingezet en zijn de vacatureteksten gemoderniseerd. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het lastiger om bepaalde
vacatures in te vullen.
In 2018 waren we actief op scholen in de agrarische sector. Daarnaast gingen we in gesprek met Aeres Hogeschool en startten wij in 2018 met het geven van diverse
gastlessen op deze school. Tijdens de carrièrebeurzen in Utrecht en Leeuwarden was het lekker druk bij de stand van de NAK. Zowel studenten als werkzoekenden
gingen in gesprek met medewerkers van het laboratorium en de buitendienst. Deze vorm van employer branding draagt bij aan de bekendheid van de NAK onder
studenten en aan het binnenhalen van nieuw 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
mensen die elk jaar terug keren. Op drie medewerkers na bestond de tijdelijke poule geheel uit zelf geworven medewerkers.
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Medewerkerstevredenheid
Eind 2017 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten hiervan kwamen in
2018 beschikbaar. In algemene zin kan worden gesteld
dat medewerkers ruim tevreden zijn over de NAK als
werkgever. De scores zijn ongeveer gelijk gebleven ten
opzichte van 2013. De groep van 60 jaar en ouder is over
de hele linie kritischer dan andere leeftijdscohorten.

De NAK als werkgever wordt met name positief beoordeeld op de volgende thema’s:
• De inhoud van het werk (vakspecialisme)
• De autonomie in het werk
• De afwisseling/variatie in het werk
• De omgang met collega’s
• Ontwikkelingskansen in het werk zelf (gelegenheid om te blijven leren)
• De aandacht voor arbeidsomstandigheden
Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten genoemd waar we ons de komende jaren op gaan richten:
• Gelegenheid om van functie te veranderen binnen de NAK
• Aandacht voor lichamelijke belasting
• Betekenis van veranderingen bij de NAK voor uitvoering van het werk onderkennen en meer met
elkaar bespreken

Ontwikkeling en opleiding
Om als NAK in de sector ‘gevraagd en gewaardeerd’
te blijven, is ook in 2018 weer veel aandacht besteed
aan ontwikkeling en opleiding. Deze investeringen
zijn belangrijk om onze dienstverlening continu te
optimaliseren en een volwaardige gesprekspartner
voor onze klanten te blijven.
In 2018 is ons ontwikkelbudget grotendeels benut.
Wederom is er geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit, onder
andere door het organiseren van een loopbaanplein en
individuele ontwikkeltrajecten. Naast fysieke training
biedt ons digitale leerplatform een diversiteit aan
digitale leeroplossingen. Zo heeft iedere medewerker
de mogelijkheid zich blijvend te ontwikkelen, breder
dan zijn/haar vakgebied.
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Duurzame inzetbaarheid
In 2018 is nadrukkelijk aandacht geweest voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ten aanzien van het mentaal en fysiek fit en gezond blijven, zijn er door
P&O in samenwerking met o.a. de bedrijfsmaatschappelijk werker diverse workshops georganiseerd. Hierin werden feitelijke inzichten gegeven over het herkennen van
stress-signalen bij medewerkers zelf en collega’s, en praktische tips om het bespreekbaar te maken. Ook was er aandacht voor lichamelijke (over)belasting, door oefeningen aan te reiken die tijdens de dagelijkse werkzaamheden heel eenvoudig zijn uit te voeren.
Daarnaast is er een loopbaanplein georganiseerd waar 83% van de medewerkers aan meedeed. Dit loopbaanplein bestond uit diverse workshops waarbij het onderhouden van je eigen loopbaan centraal stond. Denk hierbij aan het scherp krijgen van persoonlijke kwaliteiten en het stellen van persoonlijke doelen gedurende de
loopbaan.

Arbo
Als werkgever hebben we niet alleen de verplichting, maar zelf ook de wens
om continu aandacht te hebben voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn
van de medewerkers. In dit kader is er in 2018 een Risico- Inventarisatie &
Evaluatie uitgevoerd en zijn er preventiemedewerkers aangesteld. Een van
de speerpunten blijft de veiligheid van de medewerkers. De insteek hierbij is
dat we binnen het wettelijke kader verdere praktische afspraken zullen maken.
Daarnaast wordt er behoorlijk geïnvesteerd in technische hulpmiddelen – zoals
een tilhulp en een bemonsteringswiel – die het werk fysiek minder zwaar maken.
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Aantal medewerkers per afdeling
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Kwaliteitsborging
Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Het ministerie heeft de jaarrekening 2017 en begroting 2019 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 2019.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA)
In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur.
Tijdens deze audits is één ‘afwijking’ in de categorie Opmerking vastgesteld. Naar
aanleiding van de afgegeven Opmerking is een verbetering 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 twee verbeterpunten naar voren
gekomen: één bij een 17020-verrichting (inspectie) en één bij een 17025-verrichting (laboratoriumanalyses). Deze zijn direct opgepakt en afgehandeld. De
17025-verrichtingen (laboratorium) zijn beoordeeld tegen de 2018-versie van
die norm. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het audit-team van de RvA
wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het
personeel.

Toezicht door de International Seed Testing
Association (ISTA)

Informatiebeveiliging en privacybescherming

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 proficiency 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.

In het verslagjaar is de privacyverklaring herzien en gepubliceerd. Verder zijn
grote stappen gezet in het vervolmaken van het verwerkingsregister, zoals die in
de AVG staat voorgeschreven. In het verslagjaar is het kwaliteitssysteem verder
aangevuld met diverse documenten met betrekking tot informatiebeveiliging
en privacybescherming. Hoewel ook wij te maken hebben gehad met enkele –
weliswaar kleine – data-incidenten, waren deze niet van dusdanige aard dat we
ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We doen natuurlijk onze uiterste best om dit ook over 2019 te kunnen rapporteren.
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Klachten, bezwaren en beroepen
Klachten
De NAK heeft in 2018 één schriftelijke klacht ontvangen. Dit aantal
bevindt zich daarmee op hetzelfde niveau als in 2017 en zit ruim
beneden het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien
ligt. De klacht is na bespreking met betrokkenen naar tevredenheid
afgehandeld.
Wanneer men het niet eens is met de afhandeling van de klacht
door de NAK, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften
In 2018 heeft de NAK vijf bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal is
hetzelfde als in 2017. Gezien het grote aantal voor beroep vatbare
beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt, is dit aantal al jaren erg
laag. Alle bezwaren zijn afgehandeld. Hiervan is in één geval beroep
aangetekend.

Beroepen
In 2018 is bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
in Den Haag in één geval beroep ingesteld van een door de NAK
ongegrond verklaard bezwaarschrift. Het CBb heeft een voorlopige
voorziening in deze zaak afgewezen. Een nog bij het CBb aanhangig
beroep uit 2017 heeft het CBb in 2018 ongegrond verklaard.
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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 gedigitaliseerd. Vanuit de sector komen wensen voor aanvullende mogelijkheden, zoals 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.

Het nieuwe Klantportaal live
In februari 2018 is het nieuwe Klantportaal van de NAK live gegaan. In de loop
van 2018 zijn er enkele functionaliteiten toegevoegd. Het uitgangspunt van het
Klantportaal en alle verdere ontwikkelingen is dat de teler zoveel mogelijk zelf aan
het stuur zit en dat de informatievoorziening en het digitaal dossier altijd actueel
en compleet zijn.
Het Klantportaal wordt continu verbeterd, zodat stabiele toegang is verzekerd en
klantgegevens veilig zijn bij de NAK.

Werken volgens universele standaarden
Om in de toekomst naadloos te kunnen communiceren met datasystemen van de
overheid en handel en met de gangbare bedrijfsmanagementsystemen van individuele telers, is het gebruik van universele uitwisselingsstandaarden essentieel.
In de voorliggende jaren is een basislaag van nieuwe generieke softwarepakketten aangeschaft voor het hanteren van GEO-informatie, regelgeving, werkprocessen, zaakafhandeling, administratie en het Klantportaal. Hierbij is gekozen
voor Microsoft als hoofdleverancier, zodat wordt aangesloten bij 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
geïnitieerde 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,
veldkeuring en partijkeuring. Deze applicaties zijn geschikt voor zowel pootaardappelen als zaaizaden. De zaaizaadsector – die voorheen werkte met aparte
software – kan door de keuze voor generieke oplossingen meeprofiteren van de
ontwikkelingen ten behoeve van de veel grotere pootgoedsector. Hierdoor is het
mogelijk om kostenefficiënter te werken.
Het configureren van applicaties in commercieel verkrijgbare softwarepakketten
heeft als voordeel dat kostbaar maatwerk zoveel mogelijk wordt vermeden
en dat onderhoud van de software door een gerenommeerde leverancier is
gegarandeerd.

Aardappelmoeheid volledig digitaal
De applicatie voor aardappelmoeheid is in 2018 gedeeltelijk gereed gekomen.
Eind december 2018 zijn demo versies van ‘Mijn percelen’ en het AM-aanvraagsysteem live gegaan. Zo kunnen telers vast kennismaken met de toekomstige mogelijkheden. Ook zijn telers gevraagd om hun ervaringen met de demo’s
met de NAK te delen.
De reden dat voor de AM-applicaties is gekozen is tweeledig:
• Het AM-proces is nu nog deels papierwerk en een nieuwe applicatie levert dus
efficiencywinst. Daarnaast zijn veel van de componenten die voor de AM-applicatie worden gebruikt, ook geschikt voor gebruik in overige applicaties.
• In de komende jaren wordt een nieuwe applicatie voor de partijboekhouding
ontwikkeld. Dit wordt de basis voor de processen aangifte, veldkeuring en
partijkeuring.
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Kenniscentrum NAK – organisatie aangepast
De NAK heeft in 2018 verdere stappen gezet in de kennisontwikkeling 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. Om de kennisontwikkeling en de innovatie van de NAK-diensten te stimuleren, is binnen de organisatiestructuur ruimte geschapen voor een
Kennis en Innovatie Centrum. Binnen dit centrum kunnen collega’s van verschillende afdelingen hier op multidisciplinaire wijze samen aan werken.
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 besloten de Erwinia-toets niet meer integraal in te zetten voor
de handelsklasse S. Vanaf seizoen 2019 wordt deze als vrijwillige toets voor alle
pootgoedklassen aangeboden. In 2018 is de NAK voortgegaan met onderzoek
naar nieuwe inzichten ten aanzien van de Erwinia-problematiek.
Hiertoe zijn een aantal nieuwe onderzoekslijnen uitgezet. Direct toepasbaar is het
onderzoek naar P. brasiliense. De NAK heeft in samenwerking met de verschillende kennispartners onderzocht of er verschil zit tussen P. brasiliense isolaten.
Om de gevonden verschillen te bevestigen, wordt het onderzoek in 2019 herhaald.
Het doel is om de toets continu aan te passen aan de nieuwste inzichten.

Ketenproject en Vitaliteitsproject (2017-2019)
De NAK heeft de ambitie om te investeren in kennisontwikkeling op het gebied van
kwaliteit. Naar aanleiding van opkomstklachten in 2016 is een pootgoedoverleg
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 verschillende pootgoedpartijen data verzameld middels vragenlijsten, dataloggers en keuringsgegevens.
Dit project levert kennis op voor zowel de telers als voor het verbeteren van de
keuring.
Nieuwe methoden
Om ook in de toekomst kostenefficiënte en gevalideerde methoden te blijven
gebruiken, 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 kennisverwerving.
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.
Op basis van een eigen (en gepatenteerd) ontwerp is een bemonsteringswiel
geconstrueerd. Een eerste prototype is in 2018 met goed resultaat getest. Een
geoptimaliseerd tweede prototype wordt in 2019 verder getest en bij positieve
bevindingen ingezet bij de AM-bemonstering. Hiermee is het mogelijk verbeteringen in de efficiency van het bemonsteringsproces te bereiken, maar kunnen
ook de werkomstandigheden van de quadbestuurder worden geoptimaliseerd.

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 worden voorzien van informatie om zijn beslissingen te ondersteunen.
Daartoe zijn onderzoeken uitgezet naar initiële besmetting, naar ras-effecten en
naar risicofactoren.
Op deze manier hoopt de NAK de keuring in de toekomst meer risicogericht te
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 2016 aangenomen door het Europees 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. Deze ‘secundaire wetgeving’ in de vorm van vele uitvoeringsbepalingen (Implementing Acts) en
gedelegeerde handelingen (Delegated Acts) moet voor de datum van inwerkingtreding 14 december 2019 klaar zijn. De
NAK en LNV, NVWA en andere keuringsdiensten en sectororganisaties zijn hier nauw bij betrokken.
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. Dit betekent dat – naar verwachting- een aantal
soorten van zaaizaden plantenpaspoortplichtig wordt, zoals graangewassen, koolzaad en vlas. Besluitvorming hierover
was in 2018 nog niet afgerond.
De nationale wettelijke kaders voor de invoering van de nieuwe verordening voor Plantgezondheid en de Controleverordening – die beide eind 2019 effectief worden – zijn door het ministerie van LNV in 2018 voorbereid. Inmiddels is duidelijk
dat de NAK door het ministerie in de nieuwe Plantenziektenwet (de Nederlandse uitwerking van de Plantgezondheidsverordening) wordt aangewezen als Bevoegde Autoriteit voor het domein van ziekteverwekkende organismen RNQP’s.

Concept nieuwe format plantenpaspoort/NAK-certificaat

Voor zaaizaad en pootgoed zijn de gevolgen beperkt. Er kom een nieuw format voor het plantenpaspoort en voor de
landbouwgewassen blijft dit plantenpaspoort gecombineerd met het NAK-certificaat. Op het NAK-certificaat moet linksboven de EU-vlag en daarnaast de term “Plant Passport” worden vermeld. De rest van de inhoud blijft gelijk.

Ontwikkelingen 2018 – strategische hoofdlijnen
In de komende jaren zal de NAK de in 2018 bevestigde strategische hoofdlijnen
verder vormgeven. Deze hoofdlijnen zijn:
• De NAK streeft optimale inzet na van up-to-date digitale middelen bij haar
bedrijfsvoering en dienstverlening.
• De NAK wil continu innoveren in de manier waarop keuringen en analyses
worden uitgevoerd, o.a. DNA-technologie, Big Data en robotica.
• De NAK streeft continue verbetering na van haar dienstverlening en efficiëntie.
• De NAK wil – mede op basis van de keuringsgegevens die de NAK verzamelt –
kennis ontwikkelen ten dienste van de sector.
• De NAK streeft een risicogerichte benadering na bij haar keuringen en analyses.
• De NAK wil onder veranderende omstandigheden kwaliteit en onafhankelijkheid
borgen o.a. door in de buitendienst intensiever met clusters te werken.
• De NAK ondersteunt LNV en NVWA, nationaal en internationaal, bij de ontwikkeling van beleid.
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Fytosanitaire werkzaamheden
De import- en exportinspecties van pootaardappelen en
landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters
als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd.
Dit werd ook in 2018 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
6.280 fytosanitaire certificaten afgegeven. De NAK
heeft geen importinspecties voor consumptieaardappelen uitgevoerd. Wel waren er 33 importinspecties voor
zaaizaden.
De afgelopen jaren is het aantal vondsten uitgebreid.
Hierdoor wordt het aantal cirkelgebieden steeds groter
en daarmee ook het aantal percelen waarvoor een
verplicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi en fallax
geldt.
Met ingang van oogst 2018 heeft de NVWA toetsing voor
PMTV verplicht gesteld voor pootgoed met bestemming
Cuba, Uruguay, Brazilië en Iran.

Fytosanitaire certificaten
aantal exportinspecties
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Surveywerkzaamheden
Voor fytobewaking voert de NAK, in opdracht van de NVWA, de volgende
surveys uit:
•
•
•
•
•

In 2018 was het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering: 1.377
monsters. Traceringsmonsters worden genomen in opdracht van de NVWA
om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.

Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
Oppervlaktewater
Meloïdogyne chitwoodi en fallax
Aardappelmoeheid (AM)
Pospiviroïden en Andesvirussen

Survey bruinrot en ringrot

Overige surveywerkzaamheden
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Financiën
Werkkapitaal en liquiditeit

Resultaat

Het werkkapitaal en de liquiditeiten zijn gedaald
ten opzichte van
31 december 2017, maar nog steeds voldoende.
Door de toegenomen werkzaamheden was de
daling van de liquiditeit kleiner dan verwacht.
In 2018 is een extra aflossing gedaan op het
vreemd vermogen.

Het bedrijfsresultaat 2018 bedraagt € 27.000,- negatief, begroot was een
verlies van € 257.000,-. Het verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over
2017 was het bedrijfsresultaat € 68.000,-. Het nettoresultaat 2018 bedraagt
€ 9.000,- , begroot was een verlies van € 264.000,-. 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. De opbrengsten proefbedrijf zijn fors hoger door hoge marktprijzen van oogstproducten. Buiten
de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen
plaatsgevonden. De directe inkoopkosten zijn toegenomen. Dit is in relatie
met de gestegen omzet. Daarnaast waren er kosten voor het plaatsen van de
nieuwe certificaten box. De personeelsomvang was 8 fte hoger dan begroot,
dit is in relatie tot de toegenomen werkzaamheden. De afschrijvingen en
overige bedrijfskosten zijn per saldo iets lager dan begroot.

Eigen vermogen

Begroting

Door het positieve resultaat is het eigen
vermogen toegenomen. De solvabiliteit is
gestegen naar 66,4% door het positieve resultaat
en door aflossingen vreemd vermogen. Met het
ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over
de beheersing van het eigen vermogen.

De begroting van de NAK voor 2019 sluit met een negatief resultaat van €
470.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de
afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen
in de periode van 2013-2018 gelijk gebleven. Om reden van het begroot
negatief resultaat is besloten de tarieven voor 2019 met 2,5% te verhogen.
Daarmee wordt een algemene kostenontwikkeling gevolgd. De tarieven van
het zaaizaadonderzoek, welke niet kostendekkend zijn, zullen met 10% extra
stijgen. De begroting is op 20 december 2018 goedgekeurd door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Balans per 31 december 2018

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

(× € 1.000)

Activa

2018
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Vaste activa
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Omzet overige
werkzaamheden
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Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

20.269

19.149

19.857

2.635

2.260

2.290

Totaal omzet

22.904

21.409

22.147

Personeelskosten

15.366
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7.009

7.232

22.931

21.666

22.079

- 27

- 257

68

Omzet keuringswerk

Overige kosten
Totale lasten
Bedrijfsresultaat
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