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“De NAK is

trots
op haar medewerkers.”
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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de NAK. In dit verslag
leest u de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen
jaar. Ook geeft het inzicht in de factoren die van invloed
zijn op het functioneren van de NAK, zoals de ontwikkelingen binnen de agrarische sector in Nederland, Europa
en ver daarbuiten.
Dit jaarverslag verschijnt elk jaar direct na de jaarwisseling. Dit doen wij om de deelnemers aan de keuringen
voor aanvang van de zogenaamde telersvergaderingen te
informeren. Door de vroege verschijning is het helaas
niet mogelijk de financiële resultaten van 2006 al te
vermelden.
Ondanks de extreme weersomstandigheden, is het
afgelopen keuringsjaar naar tevredenheid verlopen.
Dit is onder meer te danken aan alle gemotiveerde en
enthousiaste medewerkers; zij hebben zich flexibel en
positief opgesteld, waardoor bergen werk zijn verzet.
Ook in 2007 zullen we ons als organisatie, samen met
belanghebbenden, gaan inzetten voor de kwaliteit van het
Nederlandse uitgangsmateriaal.

4

Pieter Oosterveld

Ineke Mastenbroek

algemeen directeur

technisch directeur

1

ORGANISATIE

“De digitale dienstverlening
betekent klantgerichter
en inzichtelijker werken.”

Ontwikkelingen NAK

Ontwikkelingen NAK AGRO

Het komende jaar bestaat de NAK 75 jaar. Natuurlijk is er

In 2006 was dochterbedrijf NAK AGRO tien jaar operatio-

in al die jaren veel veranderd. Ook in 2006 zijn er weder-

neel. Dit is afgelopen oktober met de relaties gevierd.

om nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd. De laatste tijd

Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een sterke speler op

ligt het zwaartepunt vooral op de ontwikkeling van de

het gebied van onafhankelijke inspecties en analyses.

digitale techniek. Door applicaties in te richten kunnen de

NAK AGRO is marktleider bij voedselveiligheidsinspecties

werkprocessen nog professioneler, nauwkeuriger en effi-

en AM-onderzoek in Nederland. Speerpunten voor de

ciënter uitgevoerd worden. Met geavanceerde systemen is

komende jaren zijn het uitbreiden van inspecties, het

het bijvoorbeeld mogelijk om op locatie gegevens recht-

zoeken van samenwerking en het benutten van kansen in

streeks naar de database van de NAK te verzenden.

binnen- en buitenland. Bij de oprichting van NAK AGRO

De analisten van de NAK kunnen er vervolgens direct

werd wel eens kritisch gekeken naar dit initiatief van de

mee aan de slag. Daarnaast kunnen aangeslotenen digi-

NAK. Dat is in de loop der jaren zeker veranderd.

taal informatie raadplegen en gegevens opvragen.

De synergie tussen de NAK en de NAK AGRO levert duide-

Deze manier van werken is klantgerichter en inzichtelij-

lijk meerwaarde op. De deskundigheid die bij de NAK aan-

ker. Het komt bovendien nog meer tegemoet aan de wen-

wezig is, wordt mede dankzij NAK AGRO goed benut.

sen van de telers en het bedrijfsleven. Doordat de NAK
rekening houdt met de digitale ontwikkelingen
en de mogelijkheden die deze met zich meebrengen, is de organisatie voorbereid op de
toekomst.

Als deze deskundigheid alleen vanuit de keuringen
wordt betaald, zouden de kosten voor de keuringen aanmerkelijk hoger zijn dan nu het geval
is. De verhouding tussen de omzet van de
NAK en die van NAK AGRO is nu 50% en
50%.

Ook lag het afgelopen jaar het accent op
het herinrichten van de buitendienst.

Het afgelopen jaar is NAK AGRO verder

Met deze herinrichting zijn de taken

verzelfstandigd. Per 1 januari 2006 is een

herverdeeld over de medewerkers. Door

Raad van Commissarissen (RvC) geïn-

de groei van NAK AGRO hebben de mede-

stalleerd, bestaande uit drie leden vanuit

werkers in de buitendienst de afgelopen
jaren steeds meer taken gekregen. Met de specialisatie wordt bereikt, dat er minder mensen voor

het bestuur van de NAK en twee externe
leden. Dat doet recht aan de BV-structuur van
NAK AGRO. Met de instelling van de RvC wordt

bepaalde taken worden opgeleid. Verder doen de mede-

bereikt dat de maximale synergie met de NAK blijft,

werkers nu met alle toebedeelde werkzaamheden

terwijl via de externe leden contacten met andere en

voldoende ervaring op en is er een helder onderscheid

nieuwe doelgroepen worden versterkt.

ontstaan tussen het werk van de NAK en NAK AGRO.
Net als voorheen speelt de NAK in op de wensen van
de belanghebbenden. Zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit van de keuring, zoekt de NAK samen met de
bedrijven naar oplossingen als zich problemen voordoen.
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Accreditaties

Zaaizaad- en Plantgoedwet

De werkwijze van de NAK voldoet aan internationale

In 2005 heeft de overheid de Zaaizaad- en Plantgoedwet

standaarden. De NAK is door de Raad voor Accreditatie

(ZPW) vernieuwd. Dit bracht een aantal aanpassingen met

geaccrediteerd op de ISO/IEC 17020-norm voor de veld-

zich mee. Deze zijn, volgens planning, op 1 februari 2006

keuring en de partijkeuring van pootaardappelen.

ingegaan. Sindsdien is een aantal taken en bevoegdheden

De ISO/IEC 17020-norm is de internationale norm voor

van de NAK iets gewijzigd. Wat gelijk is gebleven in

de inspectie-instellingen. De NAK is al enkele jaren

de nieuwe wet, is de mogelijkheid om voor Nederland

geaccrediteerd door de ISTA voor het zaaizaadonderzoek.

scherpere normen af te spreken dan de minimum

Hierdoor is de NAK onder meer bevoegd voor het

EU-eisen. Daarnaast behoudt de sector via de NAK

afgeven van ISTA-certificaten. De ISTA zet zich in voor

inspraakmogelijkheden bij de totstandkoming van de

uniformiteit bij het nemen en onderzoeken van monsters

keuringsvoorschriften. Gewijzigd in de totstandkoming is

van zaaizaden die internationaal worden verhandeld.

dat de Minister van LNV de keuringsvoorschriften vaststelt. Tot nu toe gebeurt dat door het bestuur van de NAK.

NAK AGRO is als analyse-instelling, door de Raad van
Accreditatie geaccrediteerd, voor het bacterie- en

Ook is in de wet nadrukkelijk vastgelegd dat de NAK,

nematodenonderzoek (ISO/IEC 17025).

personen en instellingen in de gelegenheid moet blijven

Door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) is NAK AGRO

stellen om voorstellen tot aanpassingen van procedures

erkend voor diverse onderzoeken en inspecties, zoals het

en werkwijzen in te dienen. Kwekers, telers, handelaren

officiële bruin- en ringrotonderzoek, het officiële AM-

en gebruikers maken hier jaarlijks graag gebruik van.

onderzoek en veld- en partij-inspecties TBM.

Ook moet de NAK de kwaliteit van de procedures bewaken
en personen en instellingen zorgvuldig behandelen.
Eventuele bezwaarschriften en klachten moeten nauwkeurig worden afgehandeld.
Op grond van het aansturings- en informatieprotocol
NAK-LNV heeft de Minister van LNV ondermeer inzage in
de auditrapporten van de Raad van Accreditatie en in de
rapportages over klachten en beroepen.
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“Meer efficiency door
combinatie van keuringen
en inspecties.”

Klachten, beroepen en bezwaarschriften

PlantKeur

In het verslagjaar zijn zes klachten over de dienst-

Het ministerie van LNV, het bedrijfsleven en de keurings-

verlening van de NAK geregistreerd. Deze klachten liepen

diensten in de plantaardige sector hebben overeenstem-

uiteen van het niet werken volgens instructie, tot een

ming bereikt over 'Plantkeur'. In de loop van 2007 nemen

ongewenste behandeling aan de telefoon. Verder had één

de vier keuringdiensten, de NAK, de Nak-tuinbouw,

teler de uitslag van een onderzoek eerder verwacht.

het KCB en de BKD, alle inspecties en keuringen op

Alle klachten zijn binnen de geldende termijn afgehan-

fytosanitair- en kwaliteitsgebied over die nu nog door de

deld. Uit de analyses van de klachten zijn verschillende

PD worden uitgevoerd. De keuringsdiensten gaan ook

verbeteringen gerealiseerd.

diverse onderdelen van monitoringstaken overnemen.
De minister van LNV blijft eindverantwoordelijk voor de

In 2006 is de Commissie van Beroep inzake Keuringen en

inspecties.

de Raad van Beroep opgeheven. Het besluit tot opheffing

Een bedrijf in de plantaardige sector krijgt hierdoor nog

is het gevolg van de aanpassingen in de Zaaizaad- en

maar één inspecteur over de vloer. Met deze manier van

Plantgoedwet. Vanaf nu gaat het om bezwaarschriften en

werken, wordt het inspectiestelsel in de plantaardige

niet meer om beroepen. Het gevolg is dat niet langer

sector vereenvoudigd. Er ontstaat een duidelijker struc-

mensen van 'buiten' de NAK de beroepen behandelen,

tuur en de effectiviteit en efficiency bij de keuringen en

maar de directie van de NAK. De bezwaarschriften worden

inspecties wordt verbeterd.

rechtstreeks bij de algemeen directeur van de NAK
ingediend. Wanneer de betrokkene het niet eens is met de
uitspraak van de algemeen directeur, kan hij of zij zich
richten tot de rechtbank.
In 2006 zijn twee bezwaarschriften ingediend. Eén betrof
de aangifte van pootaardappelen. Op advies van de
algemeen directeur is de beslissing in heroverweging
genomen. Het tweede bezwaarschrift betrof de klasseverlaging van twee percelen, als gevolg van onvoldoende
loofvernietiging. Dit bezwaarschrift is gegrond verklaard
en de NAK heeft de genomen beslissing herzien. Naast de
bezwaarschriften lopen er nog twee hoger beroepszaken
uit 2005. Deze zijn ook in 2006 niet afgerond.
Opmerkelijk was een in 2005 gestarte procedure waarin
de uitslag van een bruinrotonderzoek werd betwist.
Op verzoek van de rechtbank, die het bezwaar van de
ondernemer behandelde, werd de Belgische PD gevraagd
een onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek werd de
besmetting bevestigd.
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INTERNATIONALE RELATIES EN REGELGEVING

EU

Verhoging partijgrootte grassen
In navolging van de ISTA/ISF heeft de EU besloten tot een

EU-vergelijkingsvelden

proef met een grotere partijgrootte voor grassen.

De NAK heeft in 2005 het EU-vergelijkingsveld grassen uit-

Bedrijven die aantonen dat zij voldoende homogene par-

gezaaid. Op 31 mei 2006 is het gezamenlijk beoordeeld

tijen kunnen maken, mogen partijen tot maximaal 25 ton

met de deskundigen uit de andere lidstaten. Een aantal

laten onderzoeken en certificeren. In eerste instantie
moet een bedrijf aantonen dat minimaal vijf van de

monsters bleek niet rasecht te zijn. Verder kwamen bij

eerste zes onderzochte partijen voldoende homo-

roodzwenk en veldbeemd regelmatig monsters

geen zijn. Daarna wordt de homogeniteit van

voor met relatief veel afwijkende planten.
Op dit moment ligt in Brussel de besluit-

de grotere partijen steekproefsgewijs (5%)

vorming omtrent de vergelijkingsvelden stil.

onderzocht. De verhoging van de partij-

Gevolg daarvan is dat in 2007 waarschijnlijk

grootte is niet generiek, maar bedrijfs-

geen nieuwe velden worden aangelegd.

gebonden.

Derogaties

OESO

De nieuwe, schriftelijke procedure voor derogatieaanvragen van kiemkracht werkt goed.

Ook de OESO heeft de ISTA/ISF proef voor een

Het ministerie van LNV heeft de NAK aangewezen

grotere partijgrootte voor grassen (maximaal 25 ton)

voor de coördinatie in Nederland van dergelijke aan-

ingebouwd in haar richtlijnen. De voorwaarden zijn gelijk

vragen. In 2006 zijn ruim tien verzoeken tot verlaging van

aan die van de EU.

de kiemkracht op deze snelle manier afgehandeld.
De OESO heeft een Werkgroep Rasechtheid en Ras-

Landrassen

zuiverheid ingesteld waarin ook de NAK zitting heeft.

Brussel heeft regels ontwikkeld voor de keuring en

De werkgroep moet de volgende onderwerpen uitwerken:

certificering van landrassen, natuurlijke mengsels en

-

(her)definitie van de begrippen rasechtheid en

-

harmonisatie van de systematiek en normen voor

raszuiverheid;

amateurrassen van groenten. Kort samengevat komen die
op het volgende neer:
-

stabiliteit van het ras;
-

nacontrole;

minder strenge toelatingseisen voor uniformiteit en
teelt en handel van landrassen en natuurlijke

-

inventarisatie van de onderzoeksmethoden voor
rasechtheid en raszuiverheid.

mengsels zijn beperkt tot het natuurlijke
-

verspreidingsgebied van het ras of mengsel;

De OESO had tot nog toe het voorschrift dat hercertifice-

het bedrijf mag deze rassen en mengsels zelf keuren en

ring van buitenlandse partijen uitsluitend was toegestaan

certificeren;

na toestemming van de certificerende instantie in het

er mogen per ras of mengsel beperkte hoeveelheden in

land van herkomst. Dit was puur een administratieve

het verkeer worden gebracht.

regel, die bovendien vrijwel nooit werd toegepast.
Op voorstel van de NAK is deze bureaucratische regel

De NAK verwacht dat de teelt en handel van landrassen
en natuurlijke mengsels in Nederland van zeer beperkte
omvang zal zijn.
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daarom geschrapt.

“De NAK neemt veel initiatieven,
ook internationaal gezien.”

UN/ECE pootaardappelstandaard

NAK/ISTA Tetrazolium Workshop

De NAK vertegenwoordigt de overheid en de pootgoed-

Regelmatig worden door de ISTA workshops gegeven

sector in bijeenkomsten van de UN/ECE.

over de hele wereld. De elfde Tetrazolium Workshop is

Hierin vindt afstemming plaats over aspecten rond de

georganiseerd bij de NAK en werd gehouden van 24 juli

keuring en certificering van pootaardappelen. Het doel is

tot en met 28 juli. Veertien deelnemers uit negen verschil-

een internationale standaardisatie van regelgeving.

lende landen hebben deelgenomen aan de workshop, te

Tijdens de bijeenkomsten komen niet alleen actuele

weten: Australië, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Latvia,

thema's aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de relatie met

België, Zweden, Denemarken en Nederland.

de EU en andere instanties. Bij het jaarlijkse overleg in

De deelnemers waren afkomstig van zaadbedrijven en

Genève in 2006 was ook de NAO vertegenwoordigd.

overheidslaboratoria.

In deze bijeenkomst ging het vooral over het ontwikkelen
van visuele hulpmiddelen voor de keuring, arbitrage,

De volgende zaadsoorten zijn tijdens de workshop

homogeniteit van partijen, actualisering van de lijst met

behandeld: Agrostis, Lycopersicon, Zea mays, Lactuca, Beta,

schadelijke organismen en de stand van zaken rond het

Allium, Brassica, Chicorium, Linum, Lolium, Helianthus,

Yntn-virus. Inmiddels is duidelijk dat dit virus, waarvoor

Phaseolus, Daucus en Trifolium.

Frankrijk al meerdere jaren strenge normen bepleit, breed
verspreid is binnen de Europese Unie en ook in Noord-

Voor het praktische gedeelte van de workshop werd de

Amerika zorgen baart.

excursiezaal van de NAK omgetoverd in een laboratorium.
Elke deelnemer had de beschikking over een binoculair en
er waren faciliteiten aanwezig voor videodemonstraties.

ISTA

De workshop richtte zich op het gebruik van het Tetra-

De ISTA is in 1924 opgericht als organisatie die met succes

zolium handboek voor de beoordeling van de vitaliteit van

werkt aan uniformiteit in bemonstering en analyses van

zaden en het vergroten van kennis en wetenschappelijke

zaaizaden. Ook de NAK volgt de ISTA-methoden en het

achtergronden in relatie met het Tetrazolium onderzoek.

laboratorium van de NAK is ISTA-geaccrediteerd. De ISTA

Uit gesprekken met verschillende deelnemers kan gecon-

heeft in 2006 de jaarvergadering gehouden in Zürich.

cludeerd worden dat de workshop een succes was.

De vergadering werd geleid door de algemeen directeur
van de NAK, die tot mei 2007 President van de ISTA is.
Tijdens de vergadering werd besloten tot een aanzienlijk aantal aanpassingen van de ISTA-voorschriften.
Verschillende medewerkers van de NAK dragen als lid

Trifolium: vitale zaden.

van werkgroepen actief bij aan de ontwikkeling van de
ISTA-voorschriften.
Belangrijkste wijziging in de voorschriften voor bemonstering is dat partijen niet gesloten hoeven te zijn, zolang
ze onder direct en permanent toezicht van de erkende
ISTA-monsternemer staan. Voor de bedrijven betekent dit
een besparing, omdat niet elke kist verzegeld hoeft te
worden.
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TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN

IRIS

Quad met GPS

In maart 2006 is het nieuwe Integraal Registratie- en

De NAK heeft een proef lopen met een quad voorzien van

InformatieSysteem, IRIS, gelanceerd. IRIS maakt een

GPS-apparatuur. Dit voertuig kan door de constructie en

geheel nieuwe vorm van dienstverlening via internet

brede banden eenvoudig manoeuvreren op verschillende

mogelijk voor de klanten van de NAK en NAK AGRO.

ondergronden. De combinatie van de quad en sateliet-

Dit systeem kent veel voordelen. Veel zaken

navigatie zorgt er onder meer voor dat exact nauw-

kunnen online geregeld worden, zoals het doen

keurig de plaats aangegeven wordt waar de

van aangifte, het raadplegen van onderzoeks-

bestuurder van de quad zich bevindt. Hiermee

resultaten en het bestellen van certificaten.

bereidt de NAK zich voor op de moderne

Bovendien zijn de keuringsresultaten direct

technieken in de toekomst. De inzet van

online beschikbaar door het gebruik van de

quads bij de grondbemonstering van NAK

Personal Digital Assistant (PDA). Het werkt

AGRO betekent uiteindelijk een kostenver-

eenvoudig, nauwkeurig en efficiënt en is

laging voor de telers. Het is namelijk minder

daardoor kostenverlagend. Een ander belang-

arbeidsintensief en tijdrovend en is erg nauw-

rijk voordeel: het is overal te raadplegen. Met de

keurig. De inzet van quads doet geen afbreuk

invoering van IRIS speelt de NAK in op de wens van
de klant om de gewenste informatie 24 uur per dag, over-

aan de betrouwbaarheid of de detectiekans op het
vinden van een besmettingshaard.

al ter wereld, te kunnen raadplegen.
Sinds maart 2006 zijn deze online diensten al operationeel

PDA

voor zaaizaadtelers. In 2007 zijn de internetapplicaties

Het grootste deel van de werkzaamheden van de buiten-

beschikbaar gesteld voor pootgoedtelers en de klanten

dienst kan worden uitgevoerd met een PDA. In deze elek-

van NAK AGRO.

tronische zakcomputer worden alle gegevens rechtstreeks
ingevoerd. Deze komen terecht in een database van de

Eerste resultaten positief

NAK. Het werken met een PDA brengt veel voordelen met

IRIS is het verslagjaar geregeld getoetst aan een panel van

zich mee: het is snel, nauwkeurig en efficiënt. Echter daar-

gebruikers. De ervaring is erg positief. Het laboratorium is

door is er wel een verschuiving van de werkzaamheden bij

de eerste afdeling binnen de NAK, die met het nieuwe

de binnendienst opgetreden. Deze functies worden daar-

automatiseringssysteem werkt. Nu zijn alle gegevens van

om anders ingericht.

het laboratorium digitaal beschikbaar. Voorheen was deze
informatie alleen schriftelijk, op werkkaarten, aanwezig.

Edi teeltvereniging
Doordat alle benodigde informatie in de computer staat

Dit landelijke overleg, van leveranciers van bedrijfs-

geregistreerd, is de manier van werken veranderd.

informatiesystemen in de landbouw, maakt bindende

De analist kan direct aan het werk met de gegevens in het

afspraken over het uitwisselen van digitale informatie

systeem; deze hoeven niet meer ingevoerd te worden.

tussen bedrijfsinformatiesystemen, handelshuizen, ver-

Hierdoor wordt ook het maken van fouten beperkt.

werkers, overheid en de NAK en NAK AGRO. Via edi-teelt

De analisten zijn erg enthousiast over het systeem; het is

wordt het voor telers mogelijk om op een eenvoudige

zeer gebruikersvriendelijk. Deze werkwijze is sneller en

wijze aangifte voor de keuring te doen vanuit hun eigen

efficiënter.

bedrijfsinformatiesysteem.
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POOTAARDAPPELEN

Keuringsseizoen 2006

pootaardappelpartijen weinig kiemrust en was de

In 2006 is 36.222 ha voor de keuring aangegeven. Tijdens

opkomst van de monsters in de kas goed.

de veldkeuring is 21% van het areaal in klasse verlaagd,

Het verlagingpercentage 2006 is met 21%* hoger dan in

waarvan 4% is afgekeurd. Het afgelopen jaar had de NAK

2005 (15,5%).

veel te maken met bacterieziekten. Het bacterieprobleem
was iets minder dan in 2005, maar nog duidelijk aanwezig.

De NAK onderzoekt al geruime tijd mogelijkheden om

Er zijn helaas nog weinig aanknopingspunten om deze

rechtstreeks aan de knol te kunnen toetsen, zodat de

ziekte te beheersen.

opkweek in de kas overbodig wordt. Dit zal in 2007 een
vervolg krijgen.

De NAK legt vaker een selectieverbod op aan telers
waarna een extra keuring wordt uitgevoerd.

*Stand per november 2006

In het voorjaar 2006 waren bij de aflevering van pootaard-

Extra aandacht certificering bulkvervoer

appelen voor consumptieteelt duidelijk minder problemen

De certificering van los verladen partijen pootaard-

dan voorgaande jaren. Dit komt door de intensievere

appelen, het bulkvervoer, krijgt de komende jaren extra

keuring op losse partijen.

aandacht. De handel en de NAK hebben gesprekken

Vanwege de extreme weersomstandigheden van het

gevoerd over de manier van werken in dit afzetkanaal en

afgelopen seizoen verwacht de NAK bij de partijkeuringen

van de keuring. De bedrijven werken vaak volgens het

het komende jaar meer problemen. Vooral de natte

principe van 'just in time' levering. Voor partijen die in

augustusmaand zal voor problemen kunnen zorgen, zoals

het najaar worden gesorteerd en opgeslagen in de mecha-

rot, Phytophthora en doorwas.

nische koeling leverde dat regelmatig problemen op,
omdat bij de overschrijding van de norm voor rotte knol-

Dit jaar vielen de advies- en einddata voor loofvernieti-

len een verplichte quarantaineperiode van drie weken

ging in het zuiden relatief vroeg. Er zijn geen extreme lui-

wordt opgelegd. Deze quarantaine in het voorjaar kan

zenvluchten geconstateerd. Echter, er was wel veel virus

worden voorkomen door na het sorteren vijf balen buiten

in het veld. Daarom is er geen ontheffing voor nacontrole

de koeling te bewaren bij minimaal 15°C. Deze aardappe-

verleend voor klasse E.

len worden dan na drie weken beoordeeld.

De gebiedssplitsingen op basis van de bladluisgegevens
hebben tot veel discussie geleid onder de telers.

Nacontrole
De NAK heeft in overleg met het bedrijfsleven maatregelen getroffen om de nacontrole tijdig af te ronden. Als
gevolg van het natte weer in augustus ontstond een aanzienlijke oogstvertraging, waardoor ook de monstername
stagneerde. Met als gevolg dat er opnieuw vertraging in
het onderzoek zou ontstaan. De NAK heeft adequate
maatregelen genomen door de snijcapaciteit te vergroten
van 80.000 naar 100.000 knollen per dag. Ook is extra
kasruimte bij gehuurd om de extra gesneden monsters uit
te kunnen poten. Als gevolg van de warme zomer hadden
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Nieuwe methodieken

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van

Het afgelopen jaar heeft de NAK een aantal nieuwe

LNV wijzigt het keuringsreglement per 1 mei 2007 als

methodieken ontwikkeld:

volgt:

Afschaffen einddatum voor S en SE
De verplichte einddatum voor loofvernietiging
voor de klasse S en SE wordt afgeschaft.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt voort-

Preventief ontwikkelen methode voor uitroeien
aardappelspoelknolviroïde
Uitbreiding van de EU met nieuwe landen brengt
kansen met zich mee, maar ook bedreigingen.
Een dergelijke bedreiging is het aardappel-

aan bij de telers zelf. In plaats van de eind-

spoelknolviroïde (PSTVd). Samen met de PD

datum zal, net als voor de lagere klassen,

ontwikkelde de researchafdeling van de

een adviesdatum worden gegeven.

NAK preventief methoden waarmee deze
ziekte, bij een eventuele uitbraak, snel en

Vervallen AM-vrij eis voor eenmalige
vermeerdering voor de consumptieteelt
De AM-vrij eis vervalt voor de eigen vermeerdering (eenmalig) van pootgoed door consumptiete-

kosteneffectief uitgeroeid kan worden.
De methodiek (real-time Taqman® PCR) kan
ook ingezet worden voor andere gewassen dan
aardappel.

lers voor consumptieteelt op het eigen bedrijf. Dit op basis
van de HPA-verordening 'Aardappelteelt'. De eenmalige

Tijdens het verslagjaar zijn ook moleculaire detectietech-

vermeerdering vindt plaats onder toezicht van de NAK op

nieken ontwikkeld, voor het gelijktijdig aantonen van het

basis van een keuring volgens de normen van de klasse C.

tabaksratelvirus (TRV) en het aardappelzwabbertopvirus
(PMTV). Dezelfde soort methode werd ingezet voor de

Afschaffen termijn herkeuring nacontrole

detectie van wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en

De termijn voor de aanvraag van een herkeuring voor

Meloidogyne fallax rechtstreeks aan de knol en voor het

nacontrole, namelijk binnen 2x24 uur, is afgeschaft.

detecteren van Globodera (cystenvormende) aaltjes in

Dit geeft telers de mogelijkheid een beslissing tot aan-

mengsels van grote hoeveelheden cysten.

vraag van heronderzoek uit te stellen, in afwachting van
de resultaten van de nacontrole van andere percelen.

Nieuw onderzoeksproject om kennis Y-virus
en bladluizen te actualiseren

Afwijkende zeven mogen niet gebruikt worden

Bij de teelt van pootaardappelen spelen loofdodingsdata

Deze bepaling vervalt. Het gesorteerde product moet

een essentiële rol. Daarvoor is actuele kennis nodig over

voldoen aan de afmetingen die op het certificaat staan.

de in Nederland voorkomende stammen van het aardappelvirus Y en de bladluizen die die stammen overbrengen.
Tijdens het verslagjaar is, samen met Plant Research
International (PRI), een project gestart om deze kennis te
actualiseren. In 2006 is informatie verzameld over alle, in
Nederland tijdens het pootaardappelseizoen vliegende,
bladluizen. Tevens werd door de NAK, met behulp van
moleculaire detectiemethoden, ontdekt dat er de afgelopen twaalf jaar een grote verschuiving is opgetreden in de
stammen van het aardappelvirus Y die in Nederland voor-
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“De NAK luistert naar de behoefte
van de sector en speelt hierop
in met nieuwe ontwikkelingen.”

komen. Dit dwingt tot nadenken over de huidige resisten-

een besmetting met een quarantaineorganisme worden

tiecijfers voor dit virus en de rooigroepindeling van de

beperkt tot het betreffende perceel. Enkele landen,

NAK. Het project wordt medegefinancierd door het

waaronder Israël, vragen al gericht naar een onderscheid

Ministerie van LNV en het HPA en duurt tot 2009. Door de

tussen partijen van afzonderlijke percelen.

NAK en PRI wordt geprobeerd dit onderwerp de komende

Bij invoering van een perceelnummer op het certificaat

jaren ook breder binnen de EU aan de orde te stellen.

toonde de pilot zowel logistieke als administratieve knelpunten bij handel en telers aan. Daarom besloot de vaste
commissie geen integrale vermelding van het perceel-

Fytosanitaire raakvlakken

nummer door te voeren. Op vrijwillige basis blijft de

Het werk van de NAK is onlosmakelijk verbonden met

aanduiding van het perceelnummer wel mogelijk.

fytosanitaire regelgeving van de overheid. Daarom is de
NAK betrokken bij diverse vormen van afstemming over
fytosanitaire dossiers, onder andere in het 'Klankbord

Keuring op maat

Akkerbouw'. Dit is een overlegplatform onder regie van de

In 2000 en 2001 presenteerde de NAK voorstellen om de

PD, met vertegenwoordigers van sectororganisaties

partijkeuring aan te passen, met als doel een lagere

en de NAK. Het strenge beleid rond bruin- en

frequentie van de keuringen en daardoor lagere

ringrot, vormgegeven in dit overlegplatform,

kosten. De sector en het bestuur van de NAK

werpt overduidelijk vruchten af. Het poot-

concludeerden destijds dat de NAK slimmer

goed van oogst 2006 kwam zonder besmet-

zou moeten keuren, maar oordeelde tot

ting uit de integrale toets. Naast bruin- en

recente datum dat telers nog niet klaar zijn

ringrot was er vooral aandacht voor de aan-

voor ingrijpende systeemwijzigingen in

staande aanpassingen van het AM-beleid in

zowel keuringen als tarieven. Signalen van

de EU en de adviezen van het EU-inspectoraat

meerdere telers in het voorjaar van 2006

om de regelgeving rond het wortelknobbelaaltje

waren opnieuw aanleiding tot een studie naar

te verscherpen.

kostenverlagingen voor telers. Hoewel de bedrijfs-

Ook is er regelmatig bezoek van buitenlandse PD's aan de

voering op vooral grote bedrijven een efficiënte keuring

NAK, meestal onder begeleiding van de PD of NIVAP.

door de NAK mogelijk maakt, zien telers dit voordeel niet

Daarnaast nam de NAK in 2006 deel aan een verdere

terug.

invulling van het 'hygiëneprotocol ringrot', een initiatief
van NAO, LTO en HPA.

In het najaar van 2006 is een begin gemaakt met een

Gezien de grote raakvlakken tussen de NAK en de PD, is

nieuw onderzoek naar mogelijkheden om de huidige

een regulier fytosanitair overleg tussen de NAK en de PD

systematiek van de partijkeuring aan te passen.

verder gestructureerd.

Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot lagere kosten
van de partijkeuring. Eventuele aanpassingen van de keuringen zullen, voor zover het export naar derde landen

Pilot perceelnummer op certificaat

betreft, moeten passen in de eisen die de PD aan de

Tijdens het oogstjaar 2005/2006 hebben zes handels-

exportkeuring stelt. Naar verwachting neemt de NAK de

huizen en 44 telers meegedaan aan de pilot-studie

exportkeuringen in de loop van 2007 van de PD over.

'PERCEELNUMMER OP HET CERTIFICAAT'. Vermelding van
dit nummer komt tegemoet aan (inter)nationale eisen
aan traceerbaarheid. Daarnaast kunnen de gevolgen van

13

5

ZAAIZADEN

Keuringsseizoen 2006

Erkenningen
Ook bij de granen heeft de erkenning zijn intrede gedaan.

Granen, peulvruchten en fijne zaden

Bij een graanbedrijf zijn zes personen erkend voor de

Het totale areaal is met 8.700 ha iets afgenomen ten

veldkeuring van granen. Verder is een derde graszaad-

opzichte van vorig jaar; in 2005 was dit ongeveer 9.000 ha.

bedrijf erkend voor certificering. In onderstaande tabel

Wintertarwe en vezelvlas zijn de belangrijkste gewassen

staan alle erkenningen vermeld.

gebleven. Het meeste zaaigraan wordt voor de Nederlandse markt vermeerderd. Zaad van vlas (lijnzaad) en

Activiteit

Aantal bedrijven

erwten is grotendeels bestemd voor export.

Aantal erkende
personen

De raszuiverheid van gecertificeerd zaad 1e vermeerdering van wintertarwe was dit jaar duidelijk beter dan in

Veldkeuring

6

37

2005. In prebasis- en basiszaadpercelen van wintertarwe

Monstername

5

43

werd regelmatig geselecteerd om aan de eisen te kunnen

Monsteronderzoek

4

26

voldoen. Door het warme weer in juli rijpten de gewassen

Certificering

3

nvt

versneld af. De granen en het vlas hadden hierdoor vaak
een wat fijnere korrel ofwel lichter zaad. Daarnaast ging
door het zeer natte weer in augustus 10-20% van het

Van de vier erkende bedrijfslaboratoria zijn er twee tevens

lijnzaad verloren.

ISTA geaccrediteerd.

Grassen
Het areaal grassen is met 1.500 ha teruggelopen naar
26.500 ha. Bij de veldkeuring is de voorwaardelijke goedkeuring wegens onkruiden en vermengingen met ander
soorten afgeschaft. Het zaadonderzoek, waarbij normen
gelden voor zaden van andere plantensoorten, is bepalend of een partij op dit onderdeel wordt goedgekeurd.
Afkeuring op wilde haver is afgeschaft. Argument hiervoor is dat wilde haver goed uitschoonbaar is uit graszaad.
Het nieuwe systeem van de controlekeuringen werkt
goed. Alle controlekeuringen worden binnen vijf dagen na
de erkende keuring uitgevoerd. Uit de controlekeuringen
komt naar voren dat erkende keurmeesters meer aandacht moeten schenken aan het onderdeel belending.
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“Jaarlijks worden
keuringsregels afgestemd
op ontwikkelingen.”
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Heronderzoek zaaizaden vereenvoudigd

De belangrijkste wijzigingen bij zaaizaden zijn:

Het heronderzoek van zaaizaden wordt vereenvoudigd.
Concreet betekent dit dat heronderzoek:

Waardering I bij granen

-

verstreken sinds het eerste onderzoek;

Voor Waardering I wordt een absolute 0-norm voor
onkruidzaden ingevoerd. Voorheen gold de aanwezigheid
van één onkruidzaad in het eerste monster van 500 gram

kan worden aangevraagd, ongeacht de tijd die is

-

meerdere malen voor dezelfde partij kan worden
aangevraagd.

niet, indien een tweede monster vrij was van onkruid-

Ook betekent dit dat bij heronderzoek de resultaten van

zaden. De mogelijkheid om een tweede monster te onder-

het laatste onderzoek gelden (dus geen middeling met

zoeken komt te vervallen.

eerdere resultaten).

Zeefmaat gerst

Veldkeuring op wilde haver in vlas vervalt

Voor gerst wordt één zeefmaat, te weten 2.20 mm, voor

Bij de veldkeuring van vlas wordt niet langer gekeurd op

alle rassen gehanteerd.

wilde haver, aangezien het zaad goed uitschoonbaar is.
Wel moet de geschoonde partij en het daaruit getrokken

Eén vochtnorm voor zomergranen, peulvruchten
en lijnzaad

monster vrij zijn van wilde haver.

Voor deze gewassen geldt voortaan één vochtnorm,
te weten:
Zomergranen:

16,5%

Peulvruchten:

19%

Lijnzaad:

12%

Maïs:

15%

Afschaffing letter A bij veldkeuring
vlas
Bij de veldkeuring van vlas werd bij de generaties C2 en C3 de letter A toegekend indien
het perceel voor bloemkleur voldeed aan de norm
van C1. Deze letter wordt bij de certificering op het
NAK-label aangebracht. Aangezien deze kwaliteitsaanduiding in de handel en nateelt verder geen rol speelt, wordt
het toekennen van de letter A afgeschaft.

Duidelijke norm vetvlekkenziekte bij stamboon
De norm voor vetvlekkenziekte wordt van 'sporadisch'
veranderd in maximaal vijf planten per ha.
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NAK AGRO

Jubileum

Ook is NAK AGRO door de PD erkend voor diverse onder-

In het najaar van 1995 is NAK AGRO opgericht. Dit verslag-

zoeken, zoals het officiële bruin- en ringrotonderzoek en

jaar was het inspectie- en analysebedrijf tien jaar opera-

het officiële AM-onderzoek.

tioneel. Dit is uitgebreid gevierd met een relatiemiddag op
6 oktober. De genodigden kregen een rondleiding en hen

Accreditaties geven zekerheid over de kwaliteit van het

werd op een originele manier uitleg gegeven over de

werk van NAK AGRO. Ze bevestigen dat NAK AGRO onaf-

werkzaamheden. Met een groot aantal bezoekers kijkt

hankelijk en betrouwbaar inspecties en analyses uitvoert.

NAK AGRO terug op een nuttige en interessante middag
waarop NAK AGRO veel positieve reacties heeft gekregen.

Inspecties
Klanttevredenheid

Certificering

Begin 2006 heeft NAK AGRO een klantevaluatie afgerond

NAK AGRO is marktleider op het gebied van inspecties

bij een aantal klanten dat direct betrokken is bij de

voor verschillende certificeringen in de akkerbouwsector.

inspectie en certificering (teelt- en productcontroles).

Het aantal bedrijven en inspecties is het afgelopen jaar

De klantevaluatie vond plaats in de vorm van een inter-

verder toegenomen. Vrijwel alle akkerbouwbedrijven zijn

view. Over het algemeen bestaat het beeld bij de geïnter-

inmiddels gecertificeerd, zodat een verdere groei in deze

viewden dat NAK AGRO, ondanks de enorme groei die het

sector niet te verwachten is.

bedrijf heeft doorgemaakt op het gebied van inspectie en

In 2006 hebben de medewerkers van NAK AGRO een top-

certificering, de organisatie goed weet te beheersen.

prestatie geleverd. Door de extreme weersomstandig-

Ook is er waardering voor de wijze waarop dit gedaan

heden ontstond een oogstvervroeging, waardoor in korte

wordt. Daarnaast zijn de geïnterviewden unaniem van

tijd veel extra werk moest worden verzet om de inspecties

mening dat NAK AGRO adequaat inspeelt op onverwachte

tijdig af te ronden. Bij duizenden telers heeft het bedrijf

gebeurtenissen en er altijd duidelijke aanspreekpunten

voedselveiligheid- en EurepGAP-certificaten afgegeven.

zijn. Als potentieel gevaar werd genoemd dat een te domi-

Niet alle geïnspecteerde bedrijven voldoen aan de eisen

nante positie niet goed is voor de markt: NAK AGRO moet

voor certificering. In 2006 hebben zo'n 174 inspecties tot

belangenverstrengeling zien te voorkomen. Ondanks deze

afkeuring geleid.

kanttekeningen werd gemiddeld (op een schaal van 1 - 10)
het cijfer 7,5 gegeven.

Certificering 2006

EurepGAP
Akkerbouw

6.3. Accreditaties

Aardappelen

1800

NAK AGRO is door de Raad van Accreditatie, geaccredi-

Zetmeelaardappelen

1500

teerd voor de uitvoering van voedselveiligheidinspecties

Suikerbieten

2000

GZP

(ISO/IEC 17020). Als analyse-instelling is NAK AGRO

1500

geaccrediteerd (ISO/IEC 17025) voor de AM-onderzoeken,

10.000

de overige nematodenonderzoeken en het onderzoek op

7900

bruin- en ringrot. NAK AGRO voldoet daarmee aan mondiaal
vastgestelde normen voor laboratoriumonderzoeken.
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“NAK AGRO is marktleider op
het gebied van inspecties voor
verschillende certificeringen.”

In 2005 is een pilot gestart met EurepGAP IFA (Integrated

op korte en op lange termijn laat zien. Deze informatie

Farm Assurance). Dit is een bedrijfscertificering waaron-

helpt de boer met het maken van zijn strategische keuzes.

der verschillende gewasgroepen en zelfs dierlijke produc-

Het inzichtelijk maken van de gevolgen van de gemaakte

ten kunnen vallen. Bij dit certificaat wordt uitgebreider op

keuzes is voor veel telers een ware ‘eye-opener’.

de algemene bedrijfsonderdelen gelet dan bij de

Daarnaast heeft NAK AGRO het mogelijk gemaakt om

EurepGAP-certificaten voor specifieke gewassen, zoals de

bemonsteringsresultaten van de teler via de webserver in

EurepGAP FFV (Fresh Food & Vegetables). EurepGAP IFA

NemaDecide te downloaden.

is in 2006 verder geïmplementeerd. In 2007 zal er een
verdere verschuiving plaatsvinden van EurepGAP FFV
naar EurepGAP IFA.
NAK AGRO heeft met de voedselveiligheidsinspecties in
Duitsland een inhaalslag gemaakt. In 2005 werden 42
bedrijven en in 2006 bijna 500 bedrijven gecertificeerd in
de zetmeelaardappelteelt voor Avebe in Duitsland.

Analyses
NAK AGRO heeft in 2006 nieuwe technieken (onder
andere PCR) geïmplementeerd in diverse onderzoeken.
Hierdoor is het productaanbod van NAK AGRO voorbereid
op moderne ontwikkelingen in de toekomst en kan ade-

Schermafdruk NemaDecide

quaat op behoeften in de markt worden ingespeeld. NAK
AGRO breidt de dienstverlening naar telers en bedrijven

Om de extra bemonsteringen zo efficiënt mogelijk uit te

verder uit. In 2005 is besloten te investeren in een auto-

voeren, wordt van quads met GPS-apparatuur gebruik-

matiseringsproject, waardoor klanten in 2007 via internet

gemaakt. In NemaDecide zal verder worden gewerkt aan

toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Daardoor kunnen

de optimalisering van digitale kaartsystemen voor de

ze de voortgang en resultaten van analyses volgen.

grondbemonstering.

AM-onderzoek

Bruin- en ringrot

Door de toekomstige wijzigingen in het AM-beleid heeft

Het bemonsteringsbeleid is door de PD gewijzigd.

NAK AGRO in 2006 meer vrijwillige AM-I onderzoeken

De intensiteit van het bemonsteren is afgenomen naar

uitgevoerd. Het aantal genomen monsters is ruim

één monster per partij. In 2006 heeft NAK AGRO 30.000

verdubbeld. Samen met Agrifirm heeft NAK AGRO in

monsters onderzocht, wat vergelijkbaar was met het aan-

Flevoland, Friesland en Groningen voorlichtingsbijeen-

tal onderzochte monsters in 2005. In tegenstelling tot in

komsten

adviesprogramma

2005 heeft het aardappelbedrijfsleven in 2006 geen

NemaDecide. NAK AGRO heeft vervolgens de voorlichting

opdrachten gegeven voor aanvullend ring- en bruinrot-

met NemaDecide bij de telers mogelijk gemaakt.

onderzoek.

gehouden

over

het

NemaDecide is een computermodel dat de effecten van de
verschillende bemonsteringssystemen en maatregelen
(rassenkeuze, vruchtwisseling en bestrijdingsmethoden)
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Erwinia

Ook andere geïnteresseerden komen voor trainingen naar

Deze bacterieziekte is in de pootaardappelteelt een

NAK AGRO in Emmeloord. In de zomer van 2006 heeft

probleem. De belangstelling voor een vrijwillig onderzoek

NAK AGRO een training over de veldkeuring van pootaard-

is daarom toegenomen. Het nadeel is dat veel knollen van

appelen verzorgd voor een delegatie uit de Oekraïne en

vaak hoogwaardig uitgangsmateriaal nodig zijn. NAK

voor een groep met deelnemers uit zes verschillende

AGRO heeft dat bezwaar opgelost door de toets te combi-

landen. Bij deze trainingen lag het accent op het herken-

neren met het reguliere nacontrolemonster. De teler levert

nen van ziekten, vermenging en afwijkende types.

voortaan slechts één monster in. De topogen van de knollen worden gebruikt voor de nacontrole, de naveleinden

Buitenlands keuringswerk

voor de Erwiniatoets. De belangstelling is ten opzichte van

NAK AGRO heeft in 2006 wederom de nacontrole uitge-

2005 verdubbeld van 600 onderzoeken in 2005 naar

voerd voor de Vlaamse en de Deense keuringsdien-

1200 in 2006.

sten. De klanten waren erg tevreden over de uitvoering. Een sterk punt was de aanvullende

Vrijlevende alen

dienstverlening. NAK AGRO heeft bijvoor-

NAK AGRO heeft in 2006 de aardappelsector

beeld op basis van Deense databestanden

een nieuw PCR-onderzoek aangeboden om

de Deense bemonsteringstabel geprint.

Meloidogyne chitwoodi aan te tonen in aard-

Ook zijn voortgangsbestanden en uitslagen

appelmonsters. In nauwe samenwerking

digitaal uitgewisseld.
Daarnaast is er in 2006 een pilot gestart met

met de PD worden surveymonsters met deze

Finland. Gebleken is dat er ook internationaal

nieuwe onderzoeksmethodiek onderzocht en

steeds meer belangstelling is voor de efficiënte

worden de resultaten vergeleken met bestaande
onderzoekstechnieken. De verwachting is dat met PCR
een betrouwbare toets voor knolmonsters is verkregen.

werkwijze van NAK AGRO bij de nacontrole. Dit is een
positieve ontwikkeling. De nacontroleactiviteiten van
NAK AGRO zijn niet van invloed op de voortgang van de
nacontrole die de NAK in dezelfde periode uitvoert, omdat

Internationale dienstverlening

de capaciteit van de voorzieningen voldoende groot is.

Algemeen

EurepGAP in Afrika

Van landen die toetreden tot de EU moet de wet- en regel-

In opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken,

geving omtrent uitgangsmateriaal in overeenstemming

Landbouw en de branchorganisatie CBL (Centraal Bureau

worden gebracht met die van de unie. Daar waar het gaat

Levensmiddelen), voert NAK AGRO met partners het

over zaaizaden en pootaardappelen ondersteunt NAK

'EurepGAP voor smallholders' project uit. Met als doel

AGRO nieuwe lidstaten.

EurepGAP te introduceren bij kleinschalige boeren in
Kenia en Senegal. Het project richt zich op Afrikaanse

In dit verband organiseert NAK AGRO trainingen die voor-

telers die al exporteren naar Europa, maar buiten de boot

al zijn gericht op de praktijk van de veldkeuring. Voor dit

dreigen te vallen omdat ze nog niet aan EurepGAP-eisen

doel zijn in 2006 delegaties uit Roemenië en Bulgarije

voldoen. De projectdoelstelling is om bij 500 boeren in

ontvangen. Aan het herkennen van de ziektes in het

Kenia en 200 in Senegal de EurepGAP-norm in te voeren,

veld en aan raszuiverheid wordt vooral veel aandacht

zodat hun exportproducten kunnen worden gecertifi-

geschonken.

ceerd.
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“Met IsaCert kan

NAK AGRO
wereldwijd certificeren!”

Het uitgangspunt hierbij is om vooral lokale deskundig-

neming van NAK AGRO en de Stichting Centraal

heid in te schakelen. Zo zijn in beide landen consultancy-

Bureau diensten aan Slachtdieren (CBS) te Utrecht.

bureaus actief bij het trainen van kwaliteitsmanagers die

Cicero gebruikt de ervaring en deskundigheden van beide

bij telersgroepen EurepGAP implementeren. Daarnaast

moederbedrijven voor het aanboren van nieuwe markten.

zijn in beide landen EurepGAP-inspecteurs opgeleid en

Ook werkt Cicero nauw samen met de certificatie-instel-

gekwalificeerd. De consultancybureaus en inspecteurs

ling IsaCert. Cicero heeft in 2006 voor Friesland Foods

werken onder de verantwoordelijkheid van NAK AGRO.

inspecties uitgevoerd op 10.500 melkveebedrijven die de

Zodra een groep boeren aan de gestelde eisen voldoet, kan

melk aan Friesland Foods leveren. Deze inspecties worden

het product worden gecertificeerd. Dit gebeurt door

uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem Qarant dat

FoodCert. In Kenia voldoen al 330 boeren aan de

Cicero in samenwerking met Friesland Foods heeft

EurepGAP-norm en in Senegal was in 2006 de eerste groep

opgezet.

van 100 boeren gereed voor certificering.

Plantconsult

Deze resultaten zijn positief; het project wordt in 2007
voortgezet. Met deze projecten wordt gewerkt aan een
verdere spin-off in West- en Oost-Afrika.

Plantconsult is een besloten vennootschap met als aandeelhouders NAK AGRO en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en richt zich op binnen- en
buitenland. Voorheen was Plantconsult vooral een advies-

Gelieerde bedrijven

bureau voor kwaliteit en voedselveiligheid. Het afgelopen
jaar heeft het bedrijf zich vooral gericht op trainingen,

FoodCert / IsaCert

zoals de audittraining en de EurepGAP-training voor telers.

FoodCert is een dochterbedrijf van NAK

Plantconsult is in 2004 gaan werken volgens de franchise-

AGRO. Dit bedrijf certificeert bedrijven, productieproces-

formule. Franchisenemers zijn NAK AGRO en de BKD.

sen en producten in de agro-foodketen. FoodCert richt
zich op de primaire sector, de verwerkende industrie, de

Het afgelopen jaar heeft Plantconsult ook veel werk ver-

distributie, de handel, het transport en de professionele

richt voor het Fresh Fruit & Vegetable Program van het CBI,

voedselbereiding. FoodCert en ISA (International Supplier

een agentschap van het ministerie van Buitenlandse

Auditting) zijn in 2006 intensief gaan samenwerken met

Zaken. Doel van dit agentschap is importpromotie vanuit

als doel te fuseren per 1 januari 2007. De nieuwe naam is

ontwikkelingslanden. Plantconsult verzorgde trainingen

IsaCert. IsaCert is een one-stop-shopping certificatie-

op het gebied van EurepGAP. Met deze training leerden

instelling voor de levensmiddelenbranche. IsaCert biedt

kleine groente- en fruittelers te werken met EurepGAP.

internationaal het totaalpakket van retailstandaarden,

Met het EurepGAP-certificaat kunnen ze exporteren naar

branche- en internationale standaarden op het gebied van

Europa.

kwaliteitssystemen, voedsel- en diervoederveiligheid.
IsaCert werkt op basis van een franchiseformule over de
hele wereld. Op dit moment zijn er 15 franchisenemers en
reikt het werkgebied al tot China.

ALTIC
ALTIC is een innovatieve onderneming die
de mineralengehalten van grond-, water- en gewasmonsters bepaalt. NAK AGRO werkt samen met dit bedrijf.

Cicero

Daardoor bieden zowel NAK AGRO als ALTIC de klant een

Cicero is een onafhankelijk bedrijf voor Controle,

compleet pakket van onderzoek en advies.

Inspectie en Certificering van producten en productieprocessen. Cicero is in 2005 opgericht als dochteronder-
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7

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Algemeen

Wetgeving

De NAK wil de deskundigheid van de medewerkers op een

Per 1 januari 2006 is de nieuwe wetgeving van kracht.

hoog niveau houden en daarom wordt hier blijvend in

Doordat de wijzigingen in goed overleg met de vakbonden

geïnvesteerd. Dit gebeurt met opleidingen, workshops en

en de Ondernemingsraad zijn uitgewerkt, kon de imple-

individuele gesprekken. Vanwege de ontwikkelingen op

mentatie van de wet- en regelgeving tijdig worden

automatiseringsgebied is er het afgelopen jaar extra

afgerond.

geïnvesteerd in opleidingen op dit werkterrein. Zodoende
kan de NAK optimaal gebruikmaken van de mogelijk-

Eind 2005 heeft de NAK een preventiemedewerker aan-

heden die automatisering biedt, nu en in de toekomst.

gesteld en geschoold. Deze medewerker is ervoor
verantwoordelijk dat de arbeidsomstandigheden op peil

De betrokkenheid van de medewerkers is erg groot geble-

zijn en blijven. Daarnaast heeft de NAK een geregistreerd

ken. De medewerkers stellen zich flexibel en bereidwillig

bedrijfsarts gecontracteerd. De bedrijfsarts en de preven-

op. Dit maakt het mogelijk om nieuwe werkzaamheden

tiemedewerker hebben de taken van de Arbo-dienst over-

op te pakken en de dienstverlening klantgericht vorm en

genomen bij het beheren van de arbeidsomstandigheden,

inhoud te geven.

het ziekteverzuim en de verzuimpreventie.

Ten opzichte van 2005 hebben de arbeidsvoorwaarden

De aanstelling van zowel de preventiemedewerker als de

zich ontwikkeld volgens de algemene landelijke trend.

bedrijfsarts werpt zijn vruchten af. Beiden zijn nu ruim
een jaar aan het werk en hebben er onder meer aan bijgedragen dat het ziekteverzuim flink is gedaald. Een ander

Sociale innovatie

belangrijk punt is de laagdrempeligheid van de leiding,

De NAK heeft een start gemaakt met het invoeren van een

waardoor problemen ten aanzien van werk of privé vroeg-

levensfasebewust personeelsbeleid.

tijdig kunnen worden aangepakt.

Aandacht voor de relatie tussen de persoonlijke fase en de
arbeidsfase van de medewerker staat bij de NAK centraal.

Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) is in 2006

De persoonlijke fasen richten zich op de privéomstandig-

1.3%-punt gedaald ten opzichte van 2005. In 2006 lag het

heden van de medewerker, terwijl de arbeidsfasen zich

verzuim tot een jaar op 2%.

richten op het werk en alles wat daarmee te maken heeft.
Met als doel de capaciteiten, kennis en ervaring van de

Leuk om te vermelden is dat de NAK te allen tijde gratis appels

medewerker optimaal te benutten. Hierbij wordt rekening

beschikbaar stelt voor het personeel. Gebleken is dat men het

gehouden met veranderende behoeften en mogelijkheden

een prettig gebaar vindt, maar het draagt ook bij aan een

van de werknemer, zowel in het werk als privé.

gezonde werksituatie. Letterlijk en figuurlijk!

Daarnaast worden initiatieven van de medewerkers
nadrukkelijk gestimuleerd. De NAK is van mening dat dan
het meest haalbare wordt bereikt.
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“Initiatieven van de
medewerkers worden
nadrukkelijk gestimuleerd.”

Personeelsgegevens

Overname PD-activiteiten

Op peildatum 1 november 2006 waren er 249 medewer-

Het komende jaar wordt het personeelsbestand uitgebreid

kers in vaste dienst bij de NAK. Het aantal fte's personeel

met tien medewerkers van de PD. Dit heeft te maken met

in vaste dienst was op die datum 220.

de overname van de activiteiten van de PD, waardoor er

Het verloop was in 2006 niet groot. Er zijn twaalf mensen

ook medewerkers van de PD bij de NAK komen werken.

in vaste dienst getreden en van twaalf mensen heeft de

Het afgelopen jaar zijn er verschillende voorlichtings-

NAK afscheid genomen. De gemiddelde leeftijd van de

bijeenkomsten voor het personeel gehouden. Dit om de

medewerkers is met twee jaar gestegen ten opzichte van

medewerkers kennis te laten maken met elkaar, het werk

vorig jaar, namelijk 45 jaar. Van de medewerkers is 60%

en om ervaringen uit te wisselen. De NAK wil de mede-

man en 40% vrouw.

werkers van de PD met open armen ontvangen en
is van mening dat hun expertise goed van pas komt.
De komst van de medewerkers van de PD brengt synergie-

Aantal fte’s personeel in vaste dienst
Totaal: 220 fte’s

voordelen met zich mee: het werk kan gecombineerd
worden.
Uiteraard komt er een stukje opleiding en training bij de

Buitendienst

13

Laboratorium
27

Automatisering en informatie
Ondersteunende afdelingen

31

nieuwe situatie kijken, voor zowel de medewerkers van de
NAK als voor de voormalige PD-mensen. Deze trainingen
zijn in 2006 opgestart en zullen ook in 2007 een vervolg
krijgen.

Overige afdelingen
47

Herinrichting buitendienst
102
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In 2006 is ervoor gekozen om de buitendienst anders in te
richten. De reden hiervoor was een herverdeling van

120

taken en het invoeren van specialisme. Er is een duidelijk

aantal

onderscheid gemaakt tussen de NAK-keuring en de
NAK AGRO-inspecteurs. En er zijn drie functies geformu-

Medewerkers per leeftijdsgroep

leerd: keurmeesters, inspecteurs en procesauditoren.
Het resultaat van de herinrichting van de buitendienst

56 jaar en ouder

4%

46-55 jaar
17%

36-45 jaar
26%

zal zijn dat de NAK meer specialisme in huis krijgt.
Hiermee maakt de NAK een professionaliseringsslag, om
uiteindelijk efficiënter te kunnen werken. Deze herinrich-

26-35 jaar

ting van de buitendienst gaat logischerwijs gepaard met

tot 25 jaar

scholing.

36%
17%
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FINANCIËN

Door de vroege presentatie van dit jaarverslag is het niet
mogelijk de financiële resultaten over het verslagjaar bekend
te maken. Daarom volstaat de NAK in dit verslag met het
geven van enige algemene informatie.

Algemeen

Blijvend investeren

Vooral in de jaren 2002 en 2003 werden goede financiële

De NAK verkeert in een gezonde financiële situatie en kan

resultaten geboekt. Aangezien de NAK niet tot doel heeft

daarom blijven investeren in ontwikkelingen. Dit zal de

winst te maken, heeft het bestuur voor de jaren 2004, 2005

NAK dan ook zeker doen om steeds weer tegemoet te

en 2006 gekozen voor een gematigd tarievenbeleid.

komen aan de wensen uit de markt.

Bovendien is besloten op de keuringstarieven een korting
van respectievelijk 5, 10 en 5% te geven. Hierdoor zijn de
opbrengsten voor het keuringswerk en daarmee ook het

Doelstellingen NAK AGRO

resultaat negatief beïnvloed.

De financiële doelstellingen van de NAK AGRO zijn het
afgelopen jaar gehaald. Dit is te danken aan veel factoren

De financiële resultaten over de eerste negen maanden

op beleidsmatig en uitvoerend gebied. Ook de groeiende

van 2006 zijn goed. Zowel de opbrengsten als de kosten

behoefte aan vrijwillige keuringen hebben hiertoe

zijn in grote lijnen gelijk aan de begroting voor het boek-

bijgedragen.

jaar 2006. De financiële basis van de NAK en haar dochterondernemingen is dus stabiel.

Balans per 31 december 2005 (x € 1.000)

Winst- en verliesrekening (x € 1.000)

(Geconsolideerde cijfers van de NAK, NAK AGRO
en Foodcert)

begroting

jaarrekening

2006

2005

8.450

8.475

Activa

2005

2004

Omzet keuringswerk

Vaste activa

9.275

9.342

Omzet overige

Vlottende activa

9.845

9.953

werkzaamheden

11.183

10.651

19.120

19.295

Totaal omzet

19.633

19.126

Personeelskosten

11.820

11.734

8.168

7.432

19.988

19.166

-355

-40

Passiva

2005

2004

14.620

16.061

1.184

0

Langlopende schulden

0

172

Kortlopende schulden

3.316

3.062

19.120

19.295

Eigen vermogen
Voorzieningen

Overige kosten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

NB. In de cijfers 2006 is ook de begroting van ISA opgenomen.
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BESTUUR, DIRECTIE EN OR

Bestuur

Ondernemingsraad

D. Luteijn (voorzitter)

Maries Elemans

H.K.C. Roelofsen (vice-voorzitter)

Anita Haagmans

W.A. Blijdorp

Tonnie Hamelink

C. Gunnink

Jan Auke de Hondt

U.O. Hiddema

Wiebe de Jong

E.A.M. de Laat

Patrick Rozemeijer

J.P.M. Muijsers

Wendy Verwillegen

M.J. Varekamp

Ronald Siemonsma

A. van Vugt

Eddy van Woerkom

P. Oosterveld (secretaris)

Wietske Vis

Directie
P. Oosterveld, algemeen directeur
I. Mastenbroek, technisch directeur

Afkortingen:
AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AID

Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV

BKD

Bloembollenkeuringsdienst

BRP

Basisregistratie Percelen

CBI

Centre for the Promotion of Imports from developing countries

CBL

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

CBS

Stichting Centraal Bureau diensten aan Slachtdieren

GGO

Genetisch Gemodificeerd Organisme

HPA

Hoofdproductschap Akkerbouw

IPPC

International Plant Protection Convention

ISA

International Supplier Auditting

ISTA

International Seed Testing Association

ISTA/ISF

International Seed Testing Association/International Seed Federation

KCB

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau voor groenten en fruit

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

NAK-tuinbouw

Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

NAO

Nederlandse Aardappel Organisatie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PD

Plantenziektenkundige Dienst

UN/ECE

United Nations/Economic Commission for Europe
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WWW.NAK.NL

Contactgegevens:
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Tel.: +31 (0)527 63 54 00
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Website: www.nak.nl

