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“Met NAK als zodanig gaat het goed. Bevriezing van tarieven, verbetering van de kwaliteit van het geleverde en 

tevreden klanten. Maar in het Haagse wordt een discussie over ZBO’s gevoerd. Minder moeten er komen en ze moe-

ten ook publiekrechtelijk van aard zijn. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het doel van het kabinet is om uiteindelijk 

tot één plantaardige keuringsdienst te komen. Met een publiekrechtelijk karakter.

Er zal in 2014 nog veel over geschreven worden en veel is nog onduidelijk. Maar het resultaat zou kunnen zijn: een 

keuringsdienst met hogere kosten, minder betrokkenheid van de telers en een onduidelijke positie van het personeel. 

Het bestuur staat open voor de oplossing van reëel bestaande problemen en gaat elk overleg daarover aan. 

Wat het bestuur niet wil, is meegaan met oplossingen waarbij nog problemen bedacht moeten wor-

den. Schaalvergrotingen en fusies zijn te vaak verkocht als oplossingen waarbij achteraf - vooral 

via de rekenkamer en parlementair onderzoek - is gebleken dat ‘de probleemanalyse zwak was en 

de doelen niet helder’. Lage kosten, betrokkenheid van de telers en de hele sector, kwaliteit en een 

fatsoenlijk personeelsbeleid. Dat zijn onze ijkpunten. 

2013 was een mooi jaar. Ook 2014 zal een mooi jaar moeten worden. Daar zullen we met iedereen 

aan werken. Nooit een saai moment in de wereld van de aardappels en zaaizaden. Ook in 2013 niet. 

Dit keer niet veroorzaakt door de NAK zelf, maar door de rijksoverheid en ‘de politiek‘.”

Pieter van Geel

Voorzitter

Voorwoord
De klant staat bij ons centraal

“
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“De NAK heeft in 2013 een nieuw ultramodern DNA LAB in gebruik genomen. Dit 

stelde ons in staat om bij de nacontrole over te stappen van ELISA naar PCR. Een 

mega-operatie. We zijn trots dat we al in het eerste jaar met PCR goedkoper hebben 

gewerkt dan met ELISA. De sector is circa 400.000 euro minder kwijt aan de nacon-

trole! Sneller dan ooit waren de uitslagen beschikbaar, vroeger dan ooit was de nacon-

trole afgerond en nog nooit had de NAK zo weinig spoedmonsters. Moeilijk kiemende 

rassen en rot in de kas hadden geen vat meer op de nacontrole. 

In 2013 werden de eerste stappen gezet bij risicogericht keuren in de veldkeuring en 

werd Plantkeur bijgesteld. De NAK-keurmeesters zijn nu onbezoldigd ambtenaar, 

zodat formeel de NVWA de fytocertificering uitvoert. 

Financieel gezien is 2013 voorspoedig verlopen. Dankzij (vooral) de hoge certificering 

voor pootgoed lag de omzet voor keuringswerk boven de begro-

ting. Aan de kostenkant was de zaak goed onder controle, 

zowel de personeelskosten als de overige kosten waren 

ruim binnen budget. Daarom kon een flink resultaat van 

2 miljoen euro worden gerealiseerd. Doordat de efficiency 

van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen zullen de keu-

ringskosten voor de sector in 2014 verder dalen.

De NAK-organisatie aanpassen aan Haagse plannen? 

Andersom lijkt me beter!”

Eric Casteleijn

Directeur

“
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“Met het in 2013 geopende laborato-

rium is de kwaliteitscontrole op poot-

goed aanzienlijk versneld en verbe-

terd. Ik ben daar trots op. De NAK zet 

zich met passie in voor de zaaizaad- 

en pootgoedsector. Onafhankelijk en 

efficiënt. En met brede steun van het 

bedrijfsleven. Dat is de kracht van de 

NAK. En in Emmeloord natuurlijk, de 

‘Potato Capital of the World’.”

Jan-Nico Appelman, 

gedeputeerde economie, 

landbouw en visserij van de 

provincie Flevoland

“
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Strategische hoofdlijnen 
Voor de komende jaren hebben directie en bestuur van 
de NAK een aantal strategische hoofdlijnen vastgesteld. 
Primair in deze strategische hoofdlijnen staat de voor-
bereiding op de herziening van de EU-richtlijnen voor 
uitgangsmateriaal en plantgezondheid. De NAK bereidt 
zich voor op de situatie dat producenten zelf een deel 
van de keuringen mogen uitvoeren. Daarnaast wil de 
NAK er voor zorgen dat uitvoering van de keuringen 
door de NAK aantrekkelijk blijft door de ontwikkeling 
van een aanvullend privaat keuringssysteem bovenop 
de toekomstige EU-minimumeisen. 

De contouren van de nieuwe EU-verordeningen voor 
uitgangsmateriaal en plantgezondheid beginnen steeds 
concreter te worden. Hoewel er nog van alles kan 
gebeuren gaan we uit van implementatie van de veror-
deningen in 2018. De nieuwe verordening heeft recht-
streeks werking. Nationale invulling en een nationale 
kop met verplichte extra keuringsnormen, om ons als 
Nederland te onderscheiden, is niet meer mogelijk. 
Aanvullende eisen zullen vrijwillig moeten worden 
vormgegeven. 

Zelf keuren door de producent wordt mogelijk in 
de nieuwe verordening voor uitgangsmateriaal. Voor 
export naar derde landen en fyto-aangelegenheden 
blijft er een taak voor een officiële instantie als de NAK. 

1. Strategie & beleid

De grootste discussiepunten op dit moment zijn nog de 
vrijstelling van keuringskosten voor kleine bedrijven, de 
verordenende bevoegdheden van de EU-commissie en 
de belangen van de biologische landbouw.

Digitalisering blijft een prioriteit en zal ook een grote 
rol spelen in het mogelijk maken van zelf keuren door 
producenten. Ook in 2013 werd door gedigitaliseerd. 
Maar liefst 95% van de pootgoedtelers handelt zijn 
zaken met de NAK inmiddels geheel of grotendeels 
digitaal af. Een enorme sprong in slechts een paar jaar. 

Risicogericht keuren is een speerpunt voor de NAK bij 
de uitvoering van de keuringen. In 2013 werd een eer-
ste stap gezet bij de veldkeuring. 

Het laboratorium van de NAK gaat door met de ver-
dere ontwikkeling van de combi-PCR. In 2014 of 2015 
hopen we zover te zijn dat we ook het onderzoek naar 
bruinrot en ringrot met PCR kunnen uitvoeren. Dit 
is betrouwbaarder dan de huidige toetsmethode en 
hopelijk ook met een snellere bevestigingstoets.

Ook werkt de NAK aan een nieuwe tariefsystematiek. 
Met deze strategische hoofdlijnen denken bestuur en 
directie van de NAK een stevige basis te leggen voor 
een sterke NAK in de toekomst.
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“Het Ministerie EZ neemt te veel hooi op de 

vork, nog steeds bezig met fusieperikelen 

NVWA, opstarten ombouw Productschap-

pen en dan de Keuringsdiensten en passant 

meenemen in ZBO-discussie.”

Upt Hiddema

Voorzitter vakgroep 

pootaardappelen, LTO Nederland

“

ZBO-discussie
Door de ZBO-discussie, die door de overheid is gestart, 
is het onzeker of de strategische hoofdlijnen onverkort 
kunnen worden uitgevoerd. De overheid heeft zich 
voorgenomen de taken van de plantaardige keurings-
diensten, waaronder de NAK, onder te brengen in één 
nieuw te vormen, publieke ZBO.

Het personeel van de keuringsdiensten zal mogelijk 
worden ondergebracht in een nieuw te vormen agent-
schap, mogelijk (deels) bij de NVWA (zo valt te lezen in 
het plan van aanpak NVWA dat de staatsecretaris eind 
2013 aan de Tweede Kamer zond).

De sector vreest dat de NAK in de plannen van het 
ministerie haar bovenwettelijke taken en bovenwette-
lijke keuringsnormen verliest. Een nieuwe publieke ZBO 
keurt naar verwachting alleen op EU-minimumniveau. 
Ook wordt gevreesd voor het vertrouwde NAK-
certificaat, dat het imago van een wereldmerk heeft, 
wanneer de NAK niet meer bestaat.

Verder valt te voorzien dat de tarieven flink zul-
len stijgen door een kostenverhogende organisatie, 
zeker wanneer de uitvoering bij een agentschap wordt 
gelegd. Kortom, de ZBO-discussie is een ontwikkeling 
vol risico’s voor de sector die ze graag omgebogen ziet. 
De sector streeft ernaar het unieke keuringssysteem 
van Nederland, waarin overheid, private keuringsdien-
sten en de sector elk hun eigen rol hebben, zoveel 
mogelijk te behouden. Dit ten behoeve van de voor-
aanstaande Nederlandse exportpositie.
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“Noordoostpolder is niet alleen het 

gebied waar de meeste pootaardappe-

len ter wereld verbouwd worden. Ook 

het onderzoek en de kwaliteitscontrole 

zijn van een ongeëvenaard niveau. 

Dat werd mij weer eens bevestigd 

toen ik het nieuwe DNA-lab van 

de NAK mocht openen in september 

2013. Ik ben blij met zo’n onderzoeks-

centrum in Emmeloord. Het bewijst 

eens te meer dat onze toptalenten niet 

de polder hoeven te verlaten, maar 

ook hier passend en uitdagend werk 

kunnen vinden!”

Aucke van der Werff

Burgemeester 

gemeente Noordoostpolder
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Toekomstige tariefstructuur
De efficiency van de NAK neemt gestaag toe. De 
voordelen hiervan willen wij graag doorgeven aan 
onze klanten. Daarnaast ontstaat bij invoering van de 
nieuwe verordening een nieuwe situatie wanneer zelf-
keur voor pootgoed mogelijk wordt. Dat vraagt om een 
nieuwe tariefsystematiek.

De financiering van de NAK is volledig gebaseerd op de 
bijdrage die de NAK ontvangt voor verrichte werkzaam-
heden. De kosten van de NAK bestaan enerzijds uit de 
kosten van de organisatie, het onderhouden van regel-
geving en het instandhouden van de infrastructuur om 
de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (samengevat 
de overhead) en anderzijds uit de kosten van uitvoering 
door buitendienst, laboratorium en administratie.

De huidige tarievenstructuur werkt voornamelijk 
volgens de benadering van een tarief per gekeurde 
eenheid (hectare, monster, ton gekeurd product). 
Deze structuur houdt onvoldoende rekening met toe-
komstige ontwikkelingen, zoals liberalisering van de 
keuringsmarkt, schaalvergroting bij bedrijven, meer 
risicogericht keuren en signalen van bedrijven dat de 
NAK-kosten te hoog zijn. Al deze signalen zijn in 2013 
aanleiding voor de NAK geweest om zich te buigen over 
haar organisatie en werkwijze en in het bijzonder het 
tarievenbeleid.

Schaalvergroting bij bedrijven, meer risicogericht keu-
ren en een groter bewustzijn van datgene waarvoor 
de kosten worden gemaakt, zijn ontwikkelingen die de 
lineaire benadering die in de huidige tarievenstructuur 
zit, niet meer rechtvaardigen in de mate waarin dat nu 
wordt berekend. De NAK gaat bij de bepaling van tarie-
ven hier meer differentiatie in aanbrengen. De kosten 
veel meer daar neerleggen waar ze worden gemaakt 
en belonen als het mogelijk wordt gemaakt dat de NAK 
zijn werkzaamheden efficiënt kan uitvoeren. In 2014 is 
dat al in de vorm van een korting bij digitaal aanvragen 
van certificaten en aardappelmoeheidsonderzoeken, 
een hoger starttarief voor certificering, maar een lager 
tarief per ton en een verhoging van het minimumtarief 
bij aardappelmoeheidsonderzoeken.

Hoofdprincipe blijft dat de kosten daar gelegd worden 
waar ze worden gemaakt.

Verder zullen, wanneer producenten zelf een deel van 
de keuringen kunnen uitvoeren, de kosten gesplitst 
moeten worden in systeemkosten, dat zijn de kosten 

om de basisorganisatie van de NAK in stand te houden 
(bijvoorbeeld de beleidsafdeling en het NAK-Loket), 
in toezichtkosten, wij verwachten een systeem van 
erkende keuring met een controleregime van 10% con-
trolekeuringen, en in uitvoeringskosten voor de keurin-
gen die de NAK blijft uitvoeren (dat zijn in ieder geval 
de exportkeuringen voor derde landen). Invoering van 
deze tariefcomponenten wordt uiteraard pas actueel 
wanneer de nieuwe regels en nieuwe werkwijzen wor-
den ingevoerd.

Bij de inrichting van het nieuwe tariefsysteem zullen een 
aantal keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld 
over de mate waarin solidariteit nog een rol kan spelen 
in de tarieven. En datzelfde geldt voor het gebruik van 
de tarieven om te sturen op kwaliteit. De komende tijd 
zal de sector nadrukkelijk worden betrokken bij het 
maken van deze keuzes. Daarbij moet worden geborgd 
dat het nieuwe systeem niet zo complex wordt dat de 
beheerskosten zullen stijgen.

Uit een recente enquête blijkt dat er op dit moment 
onder telers nog steeds draagvlak is voor solidariteit 
in de tarieven, maar zeker niet onbeperkt. De onder-
vraagde telers geven aan dat korting voor digitaal 
werken gewenst is. Verder hebben de ondervraagde 
telers een duidelijke voorkeur voor tarieven per pro-
ductie-eenheid en niet voor het afrekenen per minuut. 
Verschillende vormen van efficiencyverbetering, zoals 
risicogericht keuren en digitaal werken, kunnen op 
draagvlak rekenen.
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Risicogericht keuren in de praktijk

“Laatst, toen ik tijdelijk een keurmeester verving, kwam ik bij 

een teler bij wie ik in jaren niet meer geweest was. Hij was 

aan het sorteren met een ras in de klasse A die in de veldkeu-

ring verlaagd was op één bacterieplant. De teler vertelde dat 

hij nog maar net een melding van het handelshuis had gekre-

gen dat er al meer van dit uitgangsmateriaal was verlaagd of 

de keurmeester was er al om de partij weer te keuren. En de 

keurmeester trof daar ook daadwerkelijk bacterie aan. 

Dit is nu een gevolg van risicogericht keuren. En ondanks de 

eerste teleurstelling, vond de teler het toch een goede zaak. 

Ik vertelde de teler ook dat als keurmeesters zien dat er in 

een perceel gesleept wordt, zij direct gaan kijken wat er aan 

de hand is en niet eerst wachten tot hij klaar is. Zo voorkom 

je de zogenaamde ‘sleeppartijen’ met eventueel bacterie. De 

bewuste teler bevestigde dit, want hij zag inderdaad, zoals 

voorheen, geen kisten meer op een kopakker staan, wat vaak 

een slecht teken was. In de praktijk, werpt risicogericht keu-

ren duidelijk zijn vruchten af en de telers en handel raken 

steeds meer bewust van deze nieuwe ingeslagen weg van de 

NAK.”

Chris Kloosterboer

Senior keurmeester

“



Keuring 
pootaardappelen
Wijzigingen keuringsvoorschriften pootaard-
appelen
Vanaf 2014 is aangifte van gesneden pootgoed niet 
meer mogelijk. Dat geldt ook voor ATR-teelt. Dit besluit 
is in lijn met het Hygiëneprotocol en het versterkt de 
verordening van het Productschap Akkerbouw met 
dezelfde strekking. Verder zijn er door de vaste com-
missie voor pootaardappelen enkele wijzigingen in de 
keuringen vastgesteld. 

De vrijstelling van de keuring van jonge stammen wordt 
verruimd, in vervolg op recente aanpassingen. Dit bete-
kent een verdere verlaging van de keuringskosten. Tot 
nu toe waren stammen tot 2 are vrijgesteld. Daarvoor 
in de plaats komt een jaarganggrens. 

Per 2014 zijn vrijgesteld:
- alle 1-jarige stammen;
- alle 2- en 3-jarige traditionele stammen.

De aangifte van deze jonge stammen blijft verplicht. 
Ook de wijze van keuren verandert. De eerste veldkeu-
ring krijgt een oriënterend karakter, waarbij de normen 
voor virus en vermenging soepel gehanteerd worden. 

2. Keuringen

Er is dus meer ruimte voor selectie, maar dat geldt 
uitdrukkelijk niet voor Erwinia. Daarvoor blijven de 
bestaande normen vanaf de eerste keuring onverkort 
van kracht. 

Risicogericht keuren
De veldkeuring zal meer risicogericht worden aange-
stuurd op basis van herkomstgegevens, inclusief de 
resultaten van de Erwinia-toets in stammen, en de 
bevindingen tijdens de keuringen. Percelen waarin 
bovenmatig wordt geselecteerd krijgen extra aandacht. 
Ook de partijkeuring zal in de komende jaren meer 
risicogericht plaatsvinden. Bedrijven die het goed voor 
elkaar hebben, en waar praktisch nooit iets wordt 
afgekeurd, krijgen minder bezoek. Risicogericht keuren 
is een speerpunt van de NAK en moet leiden tot een 
keuring die efficiënter, effectiever en per saldo goed-
koper is. 

Keuringen in de toekomst: NAK-plus
Een onderdeel van de herziening van de Europese 
wetgeving voor plant en dier is harmonisatie van de 
kwaliteitseisen voor teeltmateriaal. Zodra de nieuwe 
EU-verordeningen van kracht zijn, naar verwachting in 
2018, mogen lidstaten voor de officiële keuring alleen 
de EU-minimumnormen toepassen. Dat geldt voor 
alle gewassen. Zwaardere officiële eisen zijn alleen 
mogelijk met toestemming van ‘Brussel’. Dat zal ver-

moedelijk tot veel bureaucratie leiden. De zaaizaad- en 
pootgoedsector kan zijn energie beter richten op een 
systeem, waarin zwaardere normen op vrijwillige basis 
wél mogelijk zijn. We noemen dat het NAK-plus pakket, 
een officieel deel (minimum EU-normen) met daarbo-
venop een vrijwillig eisenpakket. 

Voor afzet buiten de EU verandert er niets. Daarvoor 
blijft een officiële keuring op importnormen van kracht, 
zonder de mogelijkheid van ‘zelfkeuring’. Voor de afzet 
binnen de EU wordt het plaatje heel anders. Eisen 
boven het EU-minimum mogen niet wettelijk worden 
opgelegd. 

Producenten mogen pootgoed afzetten, zolang het 
maar aan de EU-minimumeisen voldoet. 

Het is in het belang van de Nederlandse pootgoed-
sector dat er geen concessies worden gedaan aan de 
kwaliteit. De NAK verwacht dan ook dat de sector het 
huidige kwaliteitsniveau wil handhaven. De NAK kan 
dat faciliteren. 

De gezamenlijke uitdaging zal zijn om eenvoud, uit-
voerbaarheid en controleerbaarheid in een nieuw 
systeem te waarborgen. Daarnaast is van belang dat 
de kosten voor telers, als gevolg van toenemende com-
plexiteit, niet zullen stijgen. 
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Ingrijpende voorstellen voor EU-regelgeving

“De NAK is ook vertegenwoordigd in Brussel, als ‘inhoudelijke rechterhand’ van de 

overheidsvertegenwoordiger op het terrein van voortkwekingsmateriaal, Marien 

Valstar van het Ministerie EZ. Die samenwerking is voor de sector erg nuttig, 

omdat hiermee de belangen van Nederland optimaal bediend worden. De NAK 

levert de noodzakelijke dossierkennis, adviseert de overheid en neemt deel aan de 

vergaderingen van het Permanent Comité Teeltmateriaal, werkgroepen e.d. In dis-

cussies over de recente aanpassing van de verkeersrichtlijn pootaardappelen kon 

in een gezamenlijk actie van overheid, sector en NAK voorkomen worden dat een 

vruchtwisseling van 1:4 een EU-eis zou worden. Dat is alleen mogelijk als je inten-

sief bij het proces betrokken bent. In zo’n dossier is de NAK de ‘linking pin’ tussen 

bedrijfsleven en overheid. Het dossier ‘Better Regulation’ vraagt veel aandacht. 

De Commissie-voorstellen kunnen grote gevolgen hebben voor de zaaizaad- en 

pootgoedsector. Behalve de mogelijke afschaffing van de nationale speelruimte bij 

het vaststellen van keuringseisen, ziet de NAK onder meer risico’s in de voorstel-

len voor ‘heterogeen materiaal’ en ‘nichemarkten’. Daarnaast krijgen producenten 

(‘operators’) de mogelijkheid om zelf de keuringen uit te voeren. De NAK was 

nauw betrokken bij analyse van de Commissie-voorstellen en heeft de overheid 

inhoudelijk geadviseerd over het Nederlandse commentaar aan de Commissie.”   

 

Henk van de Haar,  Ad Toussaint, 

beleidszaken pootaardappelen beleidszaken pootaardappelen en zaaizaden

“
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als ‘vrij’ getoetste partijen. In de veldkeuring was het 
verschil een factor 3, namelijk 5% verlaging in de ‘vrije’ 
partijen en 15% verlaging in de besmette partijen. In 
deze cijfers zijn de positieve effecten van selectie door 
handelshuizen en telers al verwerkt, namelijk afzet in 
een lagere klasse. 

Wat betreft correlatie zien we op soortniveau grote 
verschillen. Een besmetting met Dickeya komt in 
55% van de herkomsten in het veld terug. Voor de 
Pectobacterium groep ligt de symptoomexpressie aan-
zienlijk lager, in 2013 rond de 20% (waarneming NAK).

Niet alleen verschillen tussen jaren en bedrijven zijn 
opvallend. Ook rassen tonen verschillen, met een 

interactie tussen ‘ras’ en ‘jaar’. Al deze verschillen, met 
interacties tussen jaar, ras en bedrijf, maken besluit-
vorming over een normstelling erg lastig. Daarbij komt 
ook nog het hiaat in de huidige toets. Pectobacterium 
car. brasiliensis is nog geen onderdeel van de toets. Dat 
hiaat hoopt de NAK in nauwe samenwerking met PRI in 
2014 te kunnen oplossen. 

Adviesraad, vaste commissie en telers spraken zich 
uit voor voortzetting van de toets in 2014 volgens 
de aanpak van 2013. Dat betekent vooralsnog geen 
consequenties, maar de resultaten worden wel 
onderdeel van de aanpak voor risicogericht keuren. 
Besluitvorming over de aanpak voor teelt 2014 vindt 
plaats in maart 2014. 

Erwinia
De ‘nulmeting’ in stammen in 2012 kreeg een vervolg 
in 2013, ook weer gekoppeld aan de toets op bruin- en 
ringrot. En ook dit jaar weer zonder consequenties, 
met de uitslag op het NAK-Loket. 

In totaal zijn ruim 4.700 monsters onderzocht. Het 
beeld in 2013 was aanzienlijk gunstiger dan in 2012, 
namelijk 22% van de monsters bleken besmet t.o.v. 
35% in 2012. Het grote verschil zit in Pectobacterium 
wasabiae (voorheen vPcc): 34% in 2012 en 19% in 
2013. 

Dickeya en Pectobacterium atrosepticum scoorden 
in beide jaren respectievelijk rond 4,5% en 1,3%. 
Pectobacterium wasabiae lijkt sterk te reageren op 
omstandigheden in de teelt. Het niveau van latente 
besmettingen laat grote verschillen zien tussen bedrij-
ven en rassen. 

Naast genoemde Erwinia-soorten hebben we ook te 
maken met een soort die in meerdere landen gevon-
den is, namelijk Pectobacterium carotovorum brasilien-
sis. Deze soort is nog geen onderdeel van de huidige 
toets. 

De praktijk baseert het oordeel over de betrouwbaar-
heid en bruikbaarheid van een toets vooral op een 
goed verband tussen resultaat uit het laboratorium 
en wat we zien in het veld. Uit de surveys van eerdere 
jaren bleek deze correlatie duidelijk aanwezig. Ook de 
keuringsgegevens van 2013 laten dat verband zien. 
Partijen met een latente besmetting (2012) in de klasse 
S kwamen slechter uit de keuringen (2013) dan de 
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De uniformiteitsbewaking betreffende de partijkeuring 
is ook cruciaal. Twee keer per jaar komen keurmees-
ters vanuit verschillende regio’s bij elkaar. Naast het 
elkaar informeren over verschillende ontwikkelingen 
op organisatorisch en vaktechnisch gebied worden er 
ook beoordelingen uitgevoerd aan een aantal “grens-
partijen”. Deze partijen worden individueel beoordeeld 
en daarna gezamenlijk besproken. Naast deze bijeen-
komst loopt ook tijdens de partijkeuring regelmatig een 
senior keurmeester of vakspecialist mee. Verder kijken 
we bij de haven en in het binnenland bij aflevering nog 
mee als borging op het systeem. Voor een goede aan-
sturing en uniformiteitsbewaking is ook alle informatie 
uit gemelde klachten bij de handel en van expertise-
onderzoeken van belang. De NAK heeft om die reden 
de handel gevraagd deze informatie ter beschikking te 
stellen.

Uniformiteitsbewaking
Uiteraard is het bij alle werkzaamheden van de NAK 
van belang dat de keuringswerkzaamheden bij alle 
telers uniform worden uitgevoerd. Zo zijn er aan het 
begin van het seizoen instructiebijeenkomsten georga-
niseerd. Hier worden de wijzigingen in de regelgeving 
toegelicht. Ook wordt er aandacht besteed aan alle 
actuele zaken die spelen rond de kwaliteit van poot-
goed. Tevens wordt het proefveld bezocht om een 
beeld te krijgen van de symptomen. Tijdens de veld-
keuring loopt een senior keurmeester of vakspecialist 
mee met de keurmeester om te kijken of de kwaliteit 
van de keuringen op het gewenste niveau ligt. Hierbij 
worden ook percelen teruggekeken van de dagen 
ervoor. Verder worden de herkomsten strikt bewaakt 
via een computersysteem. Hierbij wordt ook geke-
ken naar herkomsten waarin problemen voorkomen. 
Keurmeesters worden hier vervolgens op geattendeerd 
en er wordt van hen verwacht hier direct actie op te 
ondernemen.



Keuringsseizoen pootgoed 
Klasse Gekeurd Verlaagd Afgekeurd

S  8.744 2.738 105
SE  9.338 1.626 93
E  17.971 4.086 481
Gecertificeerd
pootgoed 2.008 142 153

Totaal 38.061 8.685 821

2013  23% 2,2%
2012  30% 3,9%

Verlaging
Uit het overzicht van de redenen voor verlaging, ver-
derop te zien, blijkt dat met name minder is verlaagd 
op bacterieziekten. De situatie in het veld was duidelijk 
beter dan voorgaande jaren. We hadden ook te maken 
met een gemiddeld vrij droog seizoen, wat meestal 
gunstig is voor bacterieziekten.

Veldkeuring
Het afgelopen teeltseizoen kan worden bestempeld 
als een seizoen dat laat begon. Met name het koude 
en ook droge voorjaar heeft er voor gezorgd dat de 
ontwikkeling van de gewassen traag verliep. Daardoor 
kon er pas laat met de veldkeuring worden begonnen. 
Ondanks de late start kwamen keurmeesters, gezien de 
stand van het gewas, in sommige percelen toch nog te 
vroeg keuren. Er is gekozen voor een vlotte afronding 
van de eerste keuring, zodat er voldoende tijd was om 
de tweede keuring, die toch het belangrijkste is, goed 
uit te kunnen voeren. Het keuringsseizoen liep dit jaar 
lang door, doordat ook de loofvernietiging laat op gang 
kwam. 

Aangifte
De landelijke aangifte van pootgoed lag in het verslag-
jaar op ruim 38.000 hectare, dit is iets hoger dan vorig 
jaar. Opvallend is dat het areaal basispootgoed steeds 
verder toeneemt en dat er maar een heel klein areaal 
meer wordt aangegeven voor de categorie gecertifi-
ceerd pootgoed. Het gevolg hiervan is een snelle door-
stroming van het pootgoed, wat de bacterie situatie 
ten goede kan komen. Uit het overzicht blijkt ook dat er 
duidelijk minder verlaagd en afgekeurd is dan in 2012.
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“Met ingang van pootaardappeloogst 2013 zijn we voor de bemonstering 

van de nacontrole op virus en bruin-/ringrot overgestapt op een nieuwe 

werkwijze namelijk de ‘combibemonstering’. 

Nu wordt er van ieder perceelsnummer (tot een oppervlakte van 6 hec-

tare) één monster van 220 knollen genomen. Deze knollen gaan in een 

witte polypropzak waar we een label doen in. Tevens bevestigen we een 

label aan de zak en deze sluiten we dan af met een rode NAK-tie-rib.

Deze monsters worden op het laboratorium onderzocht op virus, bruin-

rot en ringrot en eventueel Erwinia. Door deze werkwijze hoeven we 

aanzienlijk minder monsters te nemen. Voorheen moesten we voor de 

PCR-onderzoeken een extra monster rapen van 110 knollen en voor de 

Elisa, bij moeilijk kiemende rassen, soms wel 2 monsters van 110 knol-

len extra. 

Kortom, door deze werkwijze zijn er afgelopen seizoen al veel uren 

bespaard wat betreft de monstername en dit komt natuurlijk weer ten 

goede voor de sector.” 

Andre van der Weijden

Keurmeester Zuid-Nederland

“
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Percentage en oorzaak verlaging 2013 2012

Virusonderzoek 6,1% 6,0%
Secundair virus 1,2% 1,6%
Primiar virus 0,0% 0,1%
Bacterieziek 9,5% 17,4%
Diversen 6,0% 5,9%

Totaal 22,8% 30,9%

Afgekeurde percelen 2013 2012

% van de percelen 2,2% 3,9%
Waarvan:  
Bacterieziek 60,5% 82,2%
Virusziek 10,8% 4,3%
Overig 28,7% 15,5%

Aantal monsters voor  2013 2012
bruinrotonderzoek 

Regulier onderzoek 20.900 20.600
Tracering 1.575 1.650
Survey 1.870 1.550

Totaal 24.345 23.800

AM-onderzoek 2012-2013 2011-2012

Monsters 120.115 106.259
Hectare 49.203 45.317
Soortbepalingen 825 672



Statistieken nacontrole

Virusonderzoek 
(aantal knollen) 2013* 2012 2011

ELISA-methode 0 3.427.000 3.530.000
PCR-methode 3.400.000 426.000 276.000

Totaal 3.400.000 3.853.000 3.806.000

*Dit jaar is de nacontrole volledig met de PCR-methode onderzocht.

Verlaging 2013 2012 2011
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“Als afdeling Klantenservice zijn wij er onder andere verantwoordelijk 

voor om de voortgang van het gehele nacontroleproces te bewaken. Van 

monsterontvangst tot aan uitslagverstrekking. Elke afdeling is ver-

antwoordelijk voor zijn eigen deel. De buitendienst is er onder andere 

bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat de monsters goed aankomen bij 

de NAK. Wij als afdeling Klantenservice komen kijken als de proces-

voortgang dreigt mis te gaan. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn 

als er uitslagen buiten de afgesproken tijd dreigen te worden verstuurd, 

want de keiharde afspraak is uitslagverstrekking binnen drie weken na 

monstername (bij basis-aanvragen). 

Tijdens de nacontrole hebben wij tweewekelijks overleg met alle afde-

lingen gehad en dit werkte prima. Korte lijnen, duidelijke spreadsheets 

op een centrale plek en dit werkt gewoon erg fijn. Ook de samenwerking 

met afdeling Monsterontvangst verliep vlekkeloos door deze manier van 

werken. 

Ondanks aparte verantwoordelijkheidsgebieden, doe je het uiteindelijk 

met zijn allen en dat is leuk om te zien, vooral als het proces goed ver-

loopt en de klant tevreden is doordat hij zijn uitslagen binnen de afge-

sproken termijn ontvangt.” 

Aaltsje de Vries

Senior vakspecialist

“
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Wijzigingen keuringsvoorschriften zaaizaden
De voorwaarde om bij silopartijen van granen, erwten, 
veldbonen en stambonen te kunnen werken met een 
gemiddelde van het duizendkorrelgewicht is aange-
past. Het maximum verschil tussen deelpartijen in een 
silo is verhoogd naar 6 gram, dit was voorheen 3 gram 
voor granen, 36 gram voor erwten, veldbonen en 18 
gram voor stambonen. 

Granen, peulvruchten en fijne zaden
Het areaal granen steeg ten opzichte van 2012 (5.078 
ha) naar 5.252 ha. Dit is vooral toe te schrijven aan 
een groter areaal Japanse haver (Japanse haver is keu-
ringsplichtig sinds 2010) en door met name de ruimere 
inzaai van wintertarwe. Het areaal wintertarwe daalde 
licht vanwege de natte herfst in 2012. 

Het vlasareaal daalde fors met zo’n 300 ha. De arealen 
zomer- en winterkoolzaad stegen naar respectievelijk 
833 en 493 ha. Dit heeft te maken met de groeiende 
behoefte aan biobrandstof en de problemen met het 
vinden van geschikte percelen in omliggende landen 
vanwege voorgeschreven isolatieafstanden. 

De opbrengsten en kwaliteit waren over de gehele linie 
bij de granen beter dan in 2012. De kiemkracht en de 
gezondheid (kiemschimmelaantasting) waren goed. 

De raszuiverheid in tarwe blijft de belangrijkste oorzaak 
van verlaging met name in de generaties pre-basiszaad 
en basiszaad. Van die generaties werd 23% in winter-
tarwe en 11% in zomertarwe verlaagd. 

Keuringsseizoen zaaizaden 
Wilde haver is meer aangetroffen in de keuringsperce-
len. In totaal waren er 12 afkeuringen (62 ha) vanwege 
wilde haver. De normen voor wilde haver zijn streng 
in Nederland. Bij een vondst van één of meer wilde 
haverplanten in een perceel volgt afkeuring. Alleen in 
gecertificeerd zaad van tarwe, gerst, rogge, spelt en 
triticale is opzuiveren mogelijk als niet meer dan twee 
wilde haverplanten per hectare worden aangetroffen. 
Bij monstername en onderzoek van partijen geldt een 
nulnorm. Daarnaast geldt een bestrijdingsplicht in 
Nederland.
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“Van het door ons geproduceerde uitgangsmateriaal is 75% hiervan bedoeld voor 

de export. Niet alleen binnen Europa, maar ook voor een aanzienlijk deel buiten 

Europa. Het NAK-certificaat maakt onderdeel uit van onze productkwaliteit, het 

is daarom van uiterst belang dat het certificeren goed geregeld is.

Voor een nicheproduct is het niet altijd vanzelfsprekend dat zaken goed geregeld 

zijn, omdat de meeste organisaties/overheden zich focussen op de grote lijnen. 

Het bedrijfsleven maakt onderdeel uit van de organisatie van de NAK zonder 

dat de betrouwbaarheid/onafhankelijkheid wordt bediscussieerd in ons vak of 

door onze klanten. Deze structuur heeft ook als voordeel dat beide partijen elkaar 

scherp houden qua kostenefficiëntie (tarieven) en ontwikkeling in de sector.

De huidige ZBO-discussie baart ons grote zorgen, omdat we vrezen dat er voor 

de unieke gewassen minder ruimte zal zijn om ook een hoogwaardige marktcon-

forme certificering te kunnen waarborgen. 

Voor het vertrouwen van onze klanten en daarmee de toekomst van ons bedrijf 

is het belangrijk dat de hoge eisen die we onszelf opleggen d.m.v. certificering, 

vertaald blijven in een degelijk en herkenbaar label zoals de huidige NAK.”

Eugenie Vermaas – van de Bilt

Directeur Van de Bilt zaden en vlas bv

“
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Groenvoedergewassen
Het keuringsareaal besloeg 13.196 hectare. Hiervan 
was 853 ha prebasiszaad en basiszaad. Het grootste 
deel betrof de grassen (12.864 ha). De moeizame inzaai 
in de nazomer/herfst door natte omstandigheden zorg-
de voor een daling ten opzichte van vorig jaar, namelijk 
14.593 ha. In het algemeen verloopt het vastleggen van 
teeltcontracten door de graszaadbedrijven, vanwege 
de concurrentie met granen, moeilijker. De oogst was 
gemiddeld. 

Erkende keuring
Zaaizaad kan onder het erkenningssysteem van de NAK 
door bedrijven zelf worden gekeurd. Van de 12.864 
hectare graszaad valt het merendeel, 12.005 ha (93%), 
onder de erkende veldkeuring en bij granen betreft 
het 1.199 ha van de 5.246 ha. Bij koolzaad gaat het om 
1.199 ha erkende keuring van totaal 1.349 ha. 

In de veldkeuring werden door vijf bedrijven 35 
erkende keurmeesters ingezet. De NAK voert volgens 
EU-voorschrijft op 5% van de percelen een controle-
keuring uit. Hierbij deden zich geen problemen voor. Bij 
de controlekeuringen werd gemiddeld bij 1,2 % van de 
percelen een afwijking geconstateerd. Dit is lager dan 
voorgaande jaren. Rond de 5% is toegestaan. 

In het verslagjaar konden bedrijven voor het eerst ook 
prebasiszaad en basiszaad onder erkenningssysteem 
keuren (experiment van de EU). Hieraan deed slechts 
één bedrijf mee. Het betrof 120 ha. Op deze categorie 
is 5% controlekeuring op zowel de eerste als tweede 
keuring van toepassing.
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Keuringmonsters zaaizaden 2013  2012

Aantal ongeschoonde monsters  2.623  2.450
(C-analyse)  
Aanbod van groenvoeders  2.464   2.160
(Z-analyse)  

Erkende veldkeuring 

Oppervlakte erkend 
(in aantal ha)

Totaal NAK + erkend
(in aantal ha)

Grassen

Granen

Fijne landbouwzaden

Voedergewassen
12.005

1.199

5.252

1.199 1.349
282 326

12.864
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De digitale klant
Digitale aangifte
Net als vorig jaar werd er in het verslagjaar massaal 
digitaal aangifte gedaan via het NAK-Loket. Maar liefst 
95% van de percelen werd digitaal aangegeven. De 
zitdagen werden nauwelijks meer bezocht. In 2014 zal 
het aantal zitdagen dat wordt georganiseerd minder 
worden en zal er een toeslag worden geheven voor 
klanten die gebruik maken van een zitdag. 

Certificaten aanvragen
Ook zien we dat de stijgende lijn in het aantal online 
bestellingen van certificaten zich dit jaar heeft voort-
gezet. Maar liefst 75% van de telers bestelt certificaten 
via het NAK-Loket. 

AM digitaal
Het digitaal aanvragen van een AM-onderzoek is sinds 
2013 mogelijk. Steeds meer klanten ervaren de voorde-
len hiervan. We zien dat al 60% van de AM-aanvragen 
digitaal zijn ingediend via het NAK-Loket. In het verslag-
jaar werden de keurmeesters door het hele land uitge-
breid ingelicht over de werkwijze en mogelijkheden van 
dit aanvraagprogramma, zodat zij hun klanten te allen 
tijden digitale ondersteuning kunnen bieden. 

3. Samen staan we sterker

Digitale klanten
Onze klanten zijn digitaal, dat blijkt uit een enquête-
onderzoek dat dit verslag jaar werd gehouden onder 
telers. Maar liefst 80% van de respondenten vindt 
zichzelf digitaal tot zeer digitaal en geeft zichzelf een 
cijfer 6 of hoger. Respondenten vinden dat de NAK 
digitaal werken praktisch, snel, overzichtelijk en vooral 
telervriendelijk moet houden. Respondenten vinden 
dat de NAK goed op weg is. Steeds meer klanten zijn 
bereid om mee te gaan met digitalisering. Er wordt 
bijvoorbeeld steeds vaker gebruik gemaakt van een 
tablet of smartphone, omdat hier het voordeel (gemak) 
van wordt gezien. 

Korting voor digitaal werken
Zoals eerder al werd aangegeven is een van de effecten 
van de nieuwe tariefstructuur, namelijk het doorbere-
kenen van de efficiencyslagen door digitalisering naar 
klanten toe in 2014 een feit. Zo wordt er een korting 
verstrekt aan klanten die digitaal hun producten en/of 
diensten aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
aanvraag van certificaten of een AM-onderzoek. 
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“Het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met het uitbreiden en stimuleren van 

het digitaal werken. Zo kunt u dit jaar meer certificaten digitaal aanvragen en 

heeft u de mogelijkheid gekregen om uw AM-aanvragen digitaal in te dienen 

via het NAK-Loket. 

Uit de enquêtes die we dit jaar uitgezet hebben blijkt dat u zichzelf digitaal 

vindt. U handelt uw zaken met de NAK het liefst digitaal af en wordt daar 

graag voor beloond. Dit is voor ons een opsteker om door te gaan op de ingesla-

gen weg van digitalisering. 

In 2014 gaan we starten met de afbouw van de papieren circulaire en de papie-

ren factuur. Daarnaast ligt het in onze planning dat u in de tweede helft van 

2014 het NAK-Loket kunt bereiken met elke tablet of smartphone. Hierdoor 

kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker in de schuur certificaten bestellen of vanaf 

het land uw rooimelding doorgeven. In 2014 zult u ook in uw portemonnee 

profiteren van digitaal werken, doordat we een lager tarief in rekening brengen.

Naast de digitalisering hebben we een tweede speerpunt: het breed opleiden van 

onze klantenservicemedewerkers. Dit doen we door hun inhoudelijke kennis uit 

te breiden, maar ook door ze op bezoek te laten gaan bij een aantal kleine en 

grotere bedrijven om zo meer feeling te krijgen met uw dagelijkse werk. 

U ziet dat wij hard aan het werk zijn om zowel onze klantenservicemedewerkers 

als onze applicaties te ontwikkelen om zo boervriendelijk mogelijk te kunnen 

faciliteren, zodat u zich welkom blijft voelen bij de NAK, nu en in de toekomst. 

Want ik geloof er in dat we samen sterker zijn.” 

Lidewij Gerner

Manager Klantenservice

“
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“Ik teel sinds vorig jaar voor het eerst pootgoedaardappelen. Mijn 

eerste kennismaking met de NAK heb ik als prettig ervaren. In 

het begin heb ik zelf wat dingen moeten uitzoeken, bijvoorbeeld 

bij mijn collega pootgoedtelers. Verder ben ik goed op weg gehol-

pen door de NAK-klantenservice via 0900-0625 bij het verkrijgen 

van mijn inloggegevens voor het NAK-Loket en bij het doen van 

de aangifte van mijn percelen. Het probleem was zo verholpen. 

Wat mij meteen een goed beeld geeft zijn de instructiefilms op het 

NAK-Loket, erg handig, omdat je gelijk een beeld krijgt hoe het 

programma werkt.”

Marcel Habets 

Pootgoedteler, Landbouwbedrijf Habets, 

Nagele

“ “In het begin had ik wel moeite met het digi-

tale programma voor het aanvragen van een 

AM-onderzoek. Ik dacht dat ik elke keer een 

nieuw perceel moest intekenen en aanmaken. 

Ik belde met de klantenservice en werd erg 

goed geholpen door Marijke Oostendorp, zij 

vertelde mij dat dit ook via één perceel kon. De 

digitale ondersteuning bij de NAK is prima en 

ik ben een tevreden klant.”

Daniel Winters

Pootgoedteler, Maatschap Daniëls, 

Marknesse

“



“Sinds 2013 is het mogelijk voor klanten om de AM-aanvragen nu ook digitaal in te 

kunnen dienen via het NAK-Loket. Hoewel geprobeerd is om het systeem zo gemakkelijk 

mogelijk te maken, kan het natuurlijk zijn dat een teler soms ondersteuning wil hebben. 

Naast de mogelijkheid voor de klant om instructiefilms (te vinden op ons YouTube-

kanaal) en de NAK-klantenservice te raadplegen voor digitale ondersteuning, kunnen 

klanten ook terecht bij hun keurmeester. 

In oktober ben ik een week lang door het land getrokken om op locatie de keurmeesters 

over AM-digitaal te informeren. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de keurmeesters 

zelf kunnen ervaren hoe je een aanvraag kunt indienen, ze hebben uitleg gekregen over 

waar de applicatie staat, wat het inhoudt en waar in het NAK-Loket extra toelichting te 

vinden is en hoe ze een aanvraag in kunnen dienen. Deze tour was een leuke ervaring 

en gelegenheid om de buitendienstmedewerkers te bereiken, zodat ook zij AM-digitaal 

kunnen promoten en waar nodig ondersteunen. Het was geweldig om te zien dat de 

keurmeesters ook meedenken en het proces soms vanuit net een ander perspectief kun-

nen zien.

Ik vind het belangrijk dat klanten zo goed mogelijk geholpen worden en dat er een dui-

delijke informatievoorziening is. Tijdens het helpen van klanten komen er regelmatig 

tips binnen over het AM-aanvraagprogramma. Dit waarderen wij erg en zo kan deze 

applicatie worden geoptimaliseerd om het voor klanten nog makkelijker en boervriende-

lijker te maken.” 

Marijke Oostendorp

Klantenservicemedewerker AM

“
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“NAK-medewerkers en relaties kon-

den kennis maken met elkaar en het 

was tevens een goede gelegenheid om 

informatie uit te wisselen, de contac-

ten te intensiveren en zo de samen-

werking te verbeteren. De bezoekers 

waren vooral onder de indruk van 

het laboratorium en de onderzoeken 

die werden getoond. Op de proefvelden werd een ronde gemaakt langs de velden van de 

grassen, granen en fijne landbouwzaden. Door het koude voorjaar was de ontwikkeling 

van een deel van de proefvelden wat later dan gebruikelijk, maar toch kon de bedrijfslei-

der het systeem van de voor- en nacontrole voldoende uitleggen. De dag werd afgesloten 

met een hapje en een drankje en daarbij werd door iedereen geconcludeerd dat deze dag 

een groot succes was en zeker voor herhaling vatbaar is.” 

Ad Fioole

Regiohoofd buitendienst 

Zuid Nederland

De NAK ontving...
Internationaal bezoek
In het verslagjaar ontving de NAK zo’n 24 buitenlandse 
delegaties. Deze kwamen onder andere uit Amerika, 
Argentinië, Brazilië, China, Cuba, Duitsland, Egypte, 
Ethiopië, Griekenland, India, Indonesië, Irak, Israël, 
Kenia, Korea, Oekraïne, Rwanda, Turkije, Uganda, Zuid-
Afrika en Saoedi-Arabië. Zij kregen uitleg over het 
Nederlandse keuringssysteem voor pootgoed en kon-
den een kijkje nemen in de keuken van het gloednieu-
we DNA-laboratorium. 

Relatiedag zaaizaadsector
De NAK organiseerde in de eerste week van juni een 
relatiedag voor haar zaaizaadrelaties. Aanleiding voor 
deze relatiedag was dat Plantum, de belangenorga-
nisatie voor de zaaizaadsector, vanuit haar leden de 
behoefte proefde om kennis te maken met de NAK 
en informatie uit te wisselen. De bezoekers werden  
’s morgens ontvangen door de directie en diverse 
medewerkers van klantenservice, zaaizaadlaborato-
rium en buitendienst. Na ontvangst en enkele korte 
inleidingen werden de genodigden rondgeleid op de 
afdelingen monsterontvangst, drukkerij, klantenservice 
en laboratorium. Daarnaast werden de proefvelden 
van de NAK bezocht.

“
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Open huis 
trekt veel 

internationale 
bezoekers



Partijkeuring workshop voor de handel
Naar aanleiding van de grote belangstelling voor de 
partijkeuringen van de NAK, zijn er in het verslagjaar 
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor buiten-
dienstmedewerkers van handelshuizen.
Als buitendiensten van NAK en bedrijfsleven komen we 
elkaar regelmatig tegen in het veld en kunnen we door 
kennis te delen meerwaarde creëren voor de sector 
en het verloop van de certificering bespoedigen door 
inzicht te hebben in elkaars werk. Dit was de aanleiding 
voor de NAK om deze dag te organiseren. 

De informatiebijeenkomst richtte zich op de buiten-
dienst en de technische aspecten van de partijkeuring. 
Verder werden er presentaties gegeven over de NAK, 
waarin werd uitgelegd hoe de NAK opereert met het oog 
op de toekomst. Ook werd er ingegaan op de inrichting 
van de buitendienst en de wijze waarop de kwaliteit 
van het werk hoog wordt houden. Door ‘live’ demon-
straties, waarbij ook NAK-buitendienstmedewerkers 
aanwezig waren, werd getoond hoe pootgoedpartijen 
worden beoordeeld tijdens een partijkeuring.
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“Het was vooral leuk om te zien dat ons 

vermoeden over de grote belangstelling ook 

daadwerkelijk werd bevestigd. Deze infor-

matiebijeenkomst werd goed ontvangen. Dit 

keer waren de buitendienstmedewerkers van 

de producerende handel aanwezig. Na deze 

dag kregen wij diverse verzoeken binnen van 

de ontvangende handel (o.a. Aviko, CZAV, 

McCain) om ook voor hen zo’n dag te orga-

niseren. Daar is donderdag 27 februari 2014 

gevolg aan gegeven.”

Jan Eggo Hommes

Regiohoofd buitendienst Midden Nederland

“
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“Naast mijn functie als account-

manager bij Nedato coördineer 

ik de pootgoedaankopen van 

Nedato die centraal voor haar 

leden pootgoed inkoopt. In het 

verleden bleken zeer regelmatig 

partijen pootgoed niet aan de 

gestelde kwaliteitseisen te vol-

doen. Naar aanleiding daarvan 

heeft Nedato met verschillende 

partijen uit de pootgoedwereld 

gesprekken gevoerd om hier verbetering in te brengen. Nedato heeft hier ook 

met de NAK over gesproken en wij zijn er tevreden over dat sommige proces-

sen daarbij onder de loep genomen zijn en dat er verbetertrajecten zijn ingezet. 

De eerste stappen in de kwaliteitsbewaking van pootgoed zijn gezet, samen-

werking en communicatie tussen pootgoed- en consumptiesector is hierin 

essentieel.”

Jan de Boer

Accountmanager Nedato

“



Aardappelselectiecursisten
Ook dit jaar was de belangstelling voor de jaarlijkse 
aardappelselectiecursus groot. De NAK ontving 67 
cursisten, waarvan er 55 een certificaat in ontvangst 
mochten nemen. De aardappelselectiecursus is een 
gewilde cursus en zit elk jaar vol. De cursus heeft zowel 
een theorie- als een praktijkgedeelte. 

Hygiëneprotocol Ringrot
Om ringrot uit te bannen moet er meer gebeuren dan 
elk jaar 20.000 pootgoedmonsters toetsen. Daarom 
heeft de sector in 2012 een Hygiëneprotocol Ringrot 
opgesteld, onder regie van de Pootaardappel Contact 
Commissie (PCC), waarin handel en telers samenwer-
ken. De NAK is een van de deelnemende partijen en 
heeft het protocol ook ondertekend. In dat protocol 
staan richtlijnen voor telers, bewerkers, vervoerders 
en handelaren. Het protocol bevat gedragsregels die 
besmettingsrisico’s moeten verkleinen. Bijvoorbeeld: 
geen pootgoed uit risicolanden, geen bulkpootgoed in 
vrachtwagens die niet gereinigd en ontsmet zijn, geen 
pootgoed snijden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
de verschillende schakels in de pootgoedketen worden 
gecertificeerd op basis van het protocol. De NAK heeft 
aangeboden het toezicht op bedrijven van telers en 
centrale bewerkers uit te voeren, als onderdeel van de 
oog- en oorfunctie. Keurmeesters van de NAK komen 
toch al regelmatig bij de bedrijven. Telers en bewerkers 
kunnen zich voor deelname aan het protocol aanmel-
den bij de aangifte in 2014. De NAK deelt geen ‘rode 
kaarten’ uit, maar rapporteert afwijkingen aan een in 
te stellen adviescommissie. 
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Samenwerking met afnemers
Het is een voortdurend samenspel, maar uiteindelijk 
is de teler verantwoordelijk voor de kwaliteit en toetst 
de NAK dit onafhankelijk. Een goed voorbeeld hiervan 
is de samenwerking met onder andere Nedato. De 
NAK heeft het afgelopen jaar meer aandacht besteed 
aan de keuring van het product bij aflevering. In plaats 
van scherp te letten op zaken als de administratieve 
afhandeling van de leveringen, werd de aandacht meer 
gericht op kwaliteitshandhaving. Met positief resultaat. 
De kwaliteit was aanzienlijk verbeterd. Ondanks het 
feit dat dit niet de verantwoordelijkheid van de NAK is, 
fungeert de NAK als ‘een stok achter de deur’. De NAK 
toetst dat de afgesproken kwaliteitsnormen worden 
gehandhaafd bij levering.

Open huis voor telers 
Voor de NAK stond dit jaar voornamelijk in het teken 
van de ingebruikname van het gloednieuwe DNA-
laboratorium. Om dit niet onopgemerkt voor bij te 
laten gaan organiseerde de NAK een Open huis voor 
klanten en relaties. Open-huis-bezoekers kregen de 
kans om een exclusief kijkje te nemen binnen het 
nieuwe DNA-laboratorium onder begeleiding van 
vakspecialisten. Ook was er gelegenheid om andere 
ruimten in het gebouw te bezichtigen,waaronder de 
AM-onderzoeksruimten en de certificatendrukkerij. 
Het Open huis trok circa 300 bezoekers. Parallel aan 
het Open huis was de NAK ook weer aanwezig op de 
Potato Europe beurs in Emmeloord.



“Vanuit de Pootaardappel Contact Commissie is 

het Hygiëneprotocol Ringrot tot stand geko-

men. Als ambassadeur van het Hygiëne 

Protocol ben ik blij dat ik dit kan uitdragen 

met de NAK en dit tot uitvoer te brengen. 

Waarom samenwerking met de NAK in de 

uitvoering? De NAK heeft veel kennis van 

de materie en is zeer regelmatig bij de telers 

aanwezig. Voor de NAK-keurmeesters is dit 

een kwestie van een kleine uitbreiding van 

de controletaken. Je maakt gebruik van de 

reguliere controles en hierdoor kun je veel efficiënter werken en je kunt er gelijk met de 

telers over communiceren. Dit is vooral belangrijk in het begin, het is een mentaliteits-

verandering die toch even moet landen. Ook past het qua uitvoering in het kwaliteitsstuk 

van pootgoed en het vergroten van het garantieniveau hierbij. Het is een mooie aanvul-

ling op het NAK-certificaat. Afnemers die ons pootgoed aankopen hebben deze verwach-

ting ook. Als voormalig NAK-werknemer ben ik goed op de hoogte van de gang van 

zaken binnen de NAK en kan ik met vol vertrouwen de controle aan de NAK over laten.”

Maries Elemans

Buitendienstmedewerker NAO 
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“Ik heb de NAK zaaizaad-relatiedag ervaren 

als een leuke dag, waarop ik op informele wijze 

kennis heb kunnen maken en ervaringen uit 

heb kunnen wisselen met collega’s uit de zaai-

zaadsector en het personeel van de NAK. Het 

is leuk om ook eens kennis te maken met de 

mensen van de NAK die je alleen kent als stem 

aan de andere kant van de telefoon, het was 

prettig om er nu ook een gezicht bij te hebben.“

Martin Hilberink

Wiersum Plantbreeding B.V., Dronten

“
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“De relatiedag bij de NAK voor de Zaaizaadsector was de dag dat er in de keuken van de NAK 

gekeken mocht worden. Voor mijzelf was dat niet de belangrijkste reden om naar deze dag te 

gaan, maar juist de ontmoeting met de andere bewerkingsbedrijven was een belangrijke reden 

om een bezoekje te brengen aan de NAK. Ook het weer droeg mee aan het succes van deze dag, 

het was echt een mooie voorjaarsdag.

In de ochtend werden we hartelijk ontvangen door de mensen van de NAK en de zaal was goed 

gevuld tijdens het ochtendprogramma. Verschillende medewerkers van de NAK brachten ons 

op de hoogte van de werkwijze van de NAK. Of het nu kwam door de vlammende betogen of 

de verhitte discussie, de temperatuur liep behoorlijk op in de zaal. Na het ochtendprogramma 

werden we op een rijkelijke lunch getrakteerd.

Voor het middagprogramma werden we in twee groepen gesplitst voor een rondleiding op het 

laboratorium en op het land. Dat was wel de kers op de taart. Het was een ideale dag om 

buiten te zijn en de rondleidingen waren erg interessant. De medewerkers van de NAK hebben 

zich op deze dag van hun beste kant laten zien. 

Onderweg konden we onderling als bewerkers kennis met elkaar maken en informatie uitwis-

selen. Al met al een geslaagde dag die werd afgesloten met, zoals het hoort, een hapje en een 

drankje. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op deze dag, het mag van mij in de herhaling.”

Engbert Steenbergen

Operationeel manager Agrifirm, RDC Emmeloord

“
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lingen moeten doorzetten, maar de eerste stap-

pen zijn wel gezet. Uiteindelijk willen wij dat 

klanten zeggen: ‘Ik laat door de NAK keuren, 

omdat de NAK het goed en betrouwbaar doet, 

tegen lage kosten én omdat de afnemer een 

product met een NAK-label wil’.”

 

Ton Stolte

Manager Operations

zit, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat je 

een product hebt ontvangen dat voldoet aan de 

gestelde normen en daar draait het om. 

Het is een samenspel, uiteindelijk is de teler 

verantwoordelijk voor de kwaliteit en wij toet-

sen dit onafhankelijk. 

Kortom, in 2013 heeft de NAK grote en kleine 

stappen gemaakt. Grote stappen met betrek-

king tot kostenreductie, namelijk het versneld 

doorvoeren van PCR en het meer digitaal wer-

ken. Daarnaast proberen we in de Buitendienst 

met behoud van kwaliteit kosten te reduceren 

door slimmer en meer vanuit een afnemersblik 

risicogericht te gaan keuren. 

Kleine stappen zijn onder andere terug te zien 

in de klantenservice, zo zijn er bijvoorbeeld 

klanten enquêtes gehouden om te klankbor-

den met en te luisteren naar de klanten. Ook 

is de afdeling klantenservice van een meer 

uitvoerende administratieve afdeling naar een 

allround ondersteunende afdeling gegaan die 

vooral telers ondersteunt bij vragen en proble-

men met het digitale NAK-Loket. 

We zijn er nog niet, we zullen deze ontwikke-

“Terugkijkend naar afgelopen jaar was één 

van onze doelen ‘gewaardeerd worden als 

keuringsdienst, en daarmee gevraagd wor-

den’. Deze ommezwaai in de NAK-mentaliteit 

is steeds meer terug te zien in de praktijk. De 

NAK heeft geprobeerd om op de wensen van 

klanten te anticiperen, en zo steeds meer te 

laten zien dat we klaar zijn voor de toekomst. 

Bijvoorbeeld: de wens vanuit de klanten om 

de uitslagen van de nacontrole onderzoeken 

sneller te kunnen ontvangen is afgelopen jaar 

goed gerealiseerd. Ook de wens van de sector 

om de kosten in de hand te houden, hebben 

we afgelopen jaar kunnen uitvoeren. Door het 

realiseren van o.a. deze doelen merken we dat 

telers de NAK waarderen. Dit is afgelopen 

telersvergadering ook door telers uitgespro-

ken, zij onderschreven hiermee de toegevoegde 

waarde van de NAK. 

Mijn drive is om de NAK van meerwaarde te 

laten zijn voor de sector. Het NAK-label moet 

niet zomaar een label zijn, maar een label met 

toegevoegde waarde voor de afnemer. Heb je 

pootgoed of zaaizaad waar een NAK-label aan 
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4. Innovatief DNA-laboratorium 
en PCR      Terugblik 2013 en vooruitblik naar de toekomst 

“We kijken met het laboratorium terug op een 

druk, maar ook een heel succesvol jaar. Toen 

begin 2013 de beslissing werd genomen om 

bij de nacontrole volledig over te stappen op 

PCR, moesten we snel beginnen met de voor-

bereidingen. Het betekende niet alleen inkopen 

voor 70.000 extra PCR’s, maar ook omscholen 

van personeel, het op orde brengen van logis-

tiek, een nieuw laboratorium inrichten en zor-

gen dat IT hierop werd aangepast. Er werden 

verschillende projectgroepen samengesteld en 

iedere groep ging met enthousiasme aan de 

slag. In dit hoofdstuk komen verschillende pro-

jectleden aan het woord om hun ervaringen te 

delen. Vooral het inrichten en goed testen van 

IT-systemen bleek een flinke klus, maar ook de 

inrichting van het nieuwe DNA-laboratorium 

vergde veel aandacht. 

De switch naar PCR en het nieuwe DNA-

laboratorium is niet allemaal voor niets geweest, 

want het nacontrole seizoen is boven verwach-

ting verlopen. Ondanks dat de monsterstroom 

traag op gang kwam door de weersomstan-

digheden, verliep alles vervolgens hoegenaamd 

vlekkeloos en volgens planning. Vrijwel alle 

uitslagen zijn binnen de afgesproken tijd ver-

zonden aan onze klanten. Reden om trots te zijn 

op iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Gelukkig zijn we nooit echt klaar, we zijn 

alweer in volle voorbereiding voor de komende 

jaren. Voor 2014 staat de invoering van grotere 

hoeveelheden monsters (met extra 200, 400 

of 600 knollen) op de planning. Ook zijn we 

ons aan het voorbereiden op het uitvoeren van 

het Meloidogyne onderzoek aan het ‘bruinrot-/

combimonster’, voor zowel de cirkelmonsters 

als de survey. Dit zal wederom leiden tot een 

snelle uitslag. Voor het laboratorium vergt 

dit aanpassingen bij snijden, malen, PCR en 

IT-inrichting. Een meer technische aanpassing 

op het laboratorium betreft een gecombineerde 

extractie voor virus en Erwinia. Hier merkt een 

klant niet direct iets van, maar dit zal in de 

toekomst zeker leiden tot verdere kostenbespa-

ringen.

Op gebied van onderzoek werken we samen 

met de NVWA aan de invoering van een PCR 

voor het bruinrot- en ringrotonderzoek. De 

eerste resultaten zijn hoopgevend en we zul-

len 2014 gebruiken om dit binnen Europa af te 

stemmen. Dit alles in de verwachting deze PCR 

in 2015 in te kunnen voeren.
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In samenwerking met het PRI wordt gewerkt 

aan het invoegen van Pectobacterium caroto-

vorum subsp. brasiliensis aan de ‘Erwinia’-

toets. Ook heeft het PRI op ons Proef- & 

Controlebedrijf gekeken naar de agressiviteit 

van de verschillende zwartbeen en (stengel)

natrotbacteriën en dit staat ook voor 2014 weer 

op het programma.

Naast aardappelonderzoek zijn we ook bij het 

grondonderzoek naar aardappelmoeheid bezig 

met vernieuwingen. We werken aan opti-

malisaties van de ‘opspoelcarrousel’ en deze 

moeten leiden tot een minder arbeidsintensief 

proces en verbeterde kwaliteit van het monster. 

Daarnaast werken we aan een nieuwe vitali-

teit-/soortbepaling, waarbij de levend- en/of 

doodbepaling én soortbepaling worden vervan-

gen en uitgevoerd middels één PCR. Een grote 

verandering, waarbij de uitslagen niet meer per 

perceel, maar per monster/strook zullen worden 

gegeven.

Voor de zaaizaadonderzoeken werken we nauw 

samen met ISTA om ook hier vooraan te blijven 

lopen als zich nieuwe methoden aandienen.

Voor de langere termijn kijken we naar de 

mogelijkheden van miniaturisering en roboti-

sering en naar de toepassingsmogelijkheden 

van bijvoorbeeld Next Generation Sequencing 

(NGS) voor de verdere verbetering van ana-

lysetechnieken. Daarnaast houden we ook de 

analysetechnieken die worden ontwikkeld voor 

medische toepassingen goed in de gaten. 

Zo’n grote omslag binnen het laboratorium als 

in 2013 zit er in 2014 nog niet in, maar dit jaar 

zijn we heel tevreden met kleinere verbeterin-

gen, zoals de Meloidogyne PCR. Daarentegen 

verwachten we in 2015 dan wel weer een grote 

verandering als we ook met bruinrot en ringrot 

overgaan op PCR.”

Miriam Kooman

Laboratorium manager
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De NAK heeft in 2013 een nieuw ultramodern DNA-
laboratorium in gebruik genomen. Dit stelde de NAK in 
staat om bij de nacontrole, over te stappen van ELISA 
naar PCR. Hierdoor heeft de NAK goedkoper kunnen 
werken dan met ELISA. De sector is circa 400.000 euro 
minder kwijt aan de nacontrole. Er waren immers veel 
minder spoedmonsters nodig en er was geen sprake 
van dubbele monsters voor moeilijk kiemende rassen. 

Verder was er een efficiënte monstername mogelijk 
door uitbreiding van de ‘combibemonstering’ en de 
beperkte mogelijkheid om grotere monsters te laten 
nemen. Tevens kon snijden en pitten van het ‘combi-
monster’ worden gecombineerd voor bruinrot, virus 
en Erwina. De inzet van PCR gaat ook gepaard met 
afname in arbeidsintensiteit in vergelijking met ELISA, 
doordat in de kas geen plantjes meer hoeven worden 
opgekweekt om vervolgens de blaadjes hier vanaf te 
plukken door de seizoensmedewerkers. Verder was 
er geen herbemonstering of heronderzoek nodig wat 
meestal een gevolg is van rotte monsters of onvol-
doende opkomst in de kas.

Ook ontvingen klanten hun uitslag al binnen twee 
weken in plaats van de voormalige zes weken. Een 
flinke tijdwinst voor pootgoedtelers. Voorheen moes-
ten de knollen eerst in de kas worden opgekweekt om 
blad te kunnen oogsten voor monstermateriaal. Dit 
uitgroeien duurde vier tot zes weken. 
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Het is nu mogelijk geworden veel pathogenen gevoe-
lig en betrouwbaar, rechtstreeks aan de knol aan te 
tonen. Voor de klant zijn beheersing van kosten en de 
snelheid van het onderzoek erg belangrijk. Dit is moge-
lijk geworden met het nieuwe ‘combionderzoek’. Een 
aantal voordelen van deze snelle methodiek:

• Alle onderzoeken worden aan één monster van 
200 knollen uitgevoerd. In het verleden werden voor 
de diverse virus- en bacterieonderzoeken meerdere 
monsters door de keurmeesters genomen. Hiermee 
wordt een enorme kostenbesparing in monstername 
verkregen.

• Alle onderzoeken worden rechtstreeks aan de knol 
getest. Het uitpoten van knollen in kassen voor het 
onderzoek op de belangrijkste aardappelvirussen (PVY, 
PVX en PVA) is verleden tijd. Deze zeer arbeidsinten-

Uitleg over de combi-PCR

sieve en tijdrovende nacontrole is gereduceerd tot 
een test, waarbij de uitslag in principe binnen één dag 
verkregen kan worden. Voor handel en teler levert dit 
belangrijke voordelen op bij keuze in partijen voor met 
name vroege export.

• Naast het virusonderzoek wordt hetzelfde sapmon-
ster onderzocht op een aantal belangrijke bacterieziek-
ten die in ons pootgoed voorkomen: Pectobacterium 
atrosepticum, Pectobacterium wasabiae, Dickeya sola-
ni en Dickeya dianthicola. Het aantonen van latente 
besmettingen is een belangrijke aanvulling op de veld-
keuring van bacterieziekten. Met deze uitslag kan de 
teler of het handelshuis een gerichtere keuze maken 
omtrent de bestemming voor zijn partij. In de aanpak 
om de bacterieziekten in de pootgoedketen te vermin-
deren zal de uitslag van het onderzoek door de NAK 
gebruikt worden bij het “risicogericht keuren”.

• De moleculaire testen zijn gevoelig. Met deze 
gevoeligheid is het mogelijk meerdere knollen in het 
onderzoek samen te voegen. In het standaard combi-
onderzoek worden 50 knollen samengevoegd. Per 
monster van 200 knollen worden dus vier submonsters 
(reacties) getest. Op basis hiervan is het nog steeds 
mogelijk, binnen een zekere spreiding, te kwantifice-
ren. Ook mede door dit “poolen” van knollen kunnen 
de kosten beheersbaar blijven.
Alle onderzoeken worden uitgevoerd in een multiplex 
real-time PCR-systeem. Dat wil zeggen dat meerdere 
pathogenen in één reactie aangetoond kunnen wor-
den. De multiplex bestaat uit een flexibel cassette 
systeem waarbij naar toepassing/vraag pathogenen 
verwijderd of toegevoegd kunnen worden. Hierdoor is 
het tevens mogelijk het systeem verder uit te breiden 
met onderzoek naar nieuwe pathogenen.
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De ontwikkelingen staan niet stil. Verdere uitbreiding 
van het combisysteem is noodzakelijk voor onder-
zoek op reeds bekende (quarantaine) ziekten maar 
ook opkomende ziekten die de kwaliteit van het 
Nederlandse pootgoed bedreigen. Speerpunten van 
het onderzoek zijn:

• Invoeren van een multiplex PCR voor bruinrot 
(Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter michi-
ganensis subsp. sepedonicus). Momenteel worden 
deze q-pathogenen gescreend m.b.v. IF (immunofluo-
rescentie microscopie). Dit is een officiële EU-methode. 
Onderzoek wordt geïnitieerd om screening met PCR 
mogelijk te maken. Implementatie in het combionder-
zoek is eenvoudig, omdat de test uitgevoerd kan wor-
den aan het DNA van het combionderzoek. Hiermee 
kunnen de kosten van het onderzoek beheersbaar 
blijven. 

• Uitbreiding van het combionderzoek op het aanto-
nen van het maiswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi). 
Een multiplex PCR voor rechtstreekse toetsing op 
knollen is door ons ontwikkeld. Met de NVWA wordt 
bekeken of deze methodiek (facultatief) ingezet kan 
worden. Momenteel worden knollen na een periode 
van bewaring (bereiken van een aantal graaddagen) 
gesneden en visueel beoordeeld op symptomen die 
mogelijk door M. chitwoodi veroorzaakt kunnen wor-
den. Deze methode duurt lang en de inspectie is vrij 
tijdrovend. Ook dit pathogeen kan eenvoudig meege-
nomen worden in het combionderzoek. 

• Uitbreiding van de multiplex PCR op Pectobacterium 
carotovorum subsp. brasilensis (Pcb). Deze bacterie 
kwam in het verleden maar zeer sporadisch voor op 
aardappelen in Nederland. Survey onderzoek door 
de NAK heeft uitgewezen dat deze bacterie zich de 
laatste drie jaar sterk heeft uitbreid. Daarnaast heeft 
onderzoek in samenwerking met PRI (Plant Research 
Instituut, Wageningen) uitgewezen dat deze bacterie 
ziekteverwekkend is. Voor het onderzoek naar de 
latente aanwezigheid van Pcb is het daarom van groot 
belang dat een betrouwbare test ontwikkeld wordt 
tegen deze nieuwe opkomende kwaliteitsziekte in 
aardappelen. In samenwerking met PRI werkt de NAK 
hier hard aan.
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RT-PCR 
PSTVd

Sierbloem-
gewassen

2010
RT-PCR

(multiplex)
Meloidogyne 

spp.
 in grond

2011
RT-PCR

Combinatie
Levend/dood- 

en
Soortbepaling

AM-cysten

2012
Combimethode

RT-PCR
(multiplex)
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• Diagnostische toepassing

• Routinematige toepassing

• Routinematige toepassing (toekomst)

   •  Toepassen moderne technieken

Innovatie  •  Combinatietoetsen

   •  Kostenbesparing

1995 2000 2005 2010 2015
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Een kijkje binnen het DNA-laboratorium

Het onderzoek begint met het snijden van kapjes en 
pitjes. Dit wordt uitgevoerd door circa 45 mensen.

Per monster van 200 knollen worden 4x50 kapjes 
gesneden voor Erwinia en virus.

Daarnaast snijdt de medewerker van alle knollen één 
pitje voor het bruin- en ringrotonderzoek.

Beeld en tekst door Fenneke Wiepkema – Akkerwijzer.nl.
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De kapjes en pitjes worden gescheiden opgevangen. 
Het kleine potje is voor het bruin- en ringrotonderzoek, 
het zakje voor het onderzoek naar Erwinia en virus.

De gesneden monsters worden gemaald in het maal-
laboratorium. 

Met buisjes worden van ieder papje vier monsters 
genomen die in kleine buisjes worden gedaan.
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Deze kleine buisjes, vier per monster, worden in een 
plaatje gezet. Per dag onderzoekt de NAK tien tot 
twaalf van deze plaatjes. Een robot voorziet de inhoud 
van magnetische deeltjes die de eveneens magnetisch 
geladen DNA in het monster scheiden van de rest. 
Het DNA-materiaal bevat al het DNA uit het monster, 
dus van zowel de aardappel als het eventueel aanwe-
zige virus, dat nog niet zichtbaar is. Daarom wordt een 
stofje toegevoegd dat het virus versneld laat vermenig-
vuldigen. Nu is het eventueel aanwezige virus duidelijk 
zichtbaar en kan een monster al dan niet besmet wor-
den verklaard.

Met deze 96 wells pipet vullen de laboratoriummede-
werkers de blokken voor de DNA isolatie apparatuur.

Het onderzoek naar bruin- en ringrot vindt in een ander 
deel van het laboratorium plaats. Aan de potjes met 
de pitjes wordt een middel toegevoegd. Na intensief 
schudden komt de quarantaineziekte vrij. Druppeltjes 
van deze vloeistof worden voorzien van een antiserum 
op glazen plaatjes onder de microscoop bekeken. Als 
het monster besmet is met bruin- of ringrot is dat te 
zien aan een fluoriserend licht. In dat geval is deze par-
tij verdacht, en doet de NAK melding bij de NVWA, die 
vervolgonderzoek doet.
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“Binnen de afdeling laboratorium houdt de R&D-groep zich bezig met innovatie en 

research. De belangrijkste taak van ons researchteam bij de NAK is het ontwikkelen 

van nieuwe onderzoeksmethoden voor het aantonen van allerlei pathogenen die in plant, 

knol of bodem voorkomen (bacteriën, virussen, nematoden etc.). De ontwikkelingen in 

moleculaire detectie gaan snel en worden steeds meer toepasbaar voor routinematige 

onderzoek. Daarnaast duiken er steeds nieuwe pathogenen op die de kwaliteit van ons 

voortkwekingsmateriaal bedreigen. Als onderzoeker is het belangrijk te weten wat er 

zich in het veld afspeelt en hierop in te spelen. Ons team werkt voor het fundamenteel 

onderzoek vaak samen met instituten in binnen- en buitenland. 

Afgelopen jaar is een nieuw DNA-laboratorium gebouwd voor grootschalig onderzoek 

van aardappelknollen. Dit laboratorium is een “spin-off” van vele jaren van succesvolle 

research binnen ons team. 

Laboratorium validatie en toetsing van deze moleculaire techniek aan de praktijk heb-

ben bewezen dat deze ontwikkelingen een belangrijke bijdrage en verbetering zijn bij het 

bewaken van de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed. Hierop zijn wij als team trots!

Met de ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek is het belangrijk nut en noodzaak te 

onderscheiden. Wat is voor de sector belangrijk en wat is de toegevoegde waarde. Hierbij 

is tevens het kostenaspect belangrijk. Het blijft voor mij steeds weer een grote uitdaging 

om aan verdere vernieuwingen te werken.” 

Eisse de Haan

Ontwikkelaar van de moleculaire 

combimethodiek bij de NAK

“
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“Ten opzichte van vorig jaar waren er een stuk minder mensen 

in (tijdelijke) dienst. Vorig seizoen hadden we 60 mensen (in de 

piekperiode) zitten, dit seizoen waren dit er 45. Als vakspeci-

alist was het mijn taak om deze collega’s op te leiden over het 

‘nieuwe snijden’. Vanwege de PCR-combinatietoets kunnen er 

aan één knol meerdere onderzoeken worden gedaan, en dit bete-

kent dat de knollen op een iets andere manier moeten worden 

gesneden, ter voorbereiding van de monsters voor onderzoek.” 

Bart Corten

Vakspecialist aardappelonderzoekslaboratorium

“Het nacontrole-onderzoek voor virus is afgelo-

pen najaar volledig overgegaan van de ELISA-

techniek naar de PCR-techniek. Hiervoor moes-

ten de werkprocessen worden aangepast, want 

we gingen van twee separate locaties naar één 

gezamenlijke locatie.” 

Alex Blok

Hoofd laboratorium

“
“
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“Een jaar van grote veranderingen, een nieuw Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) 

voor de verschillende laboratoriumtoetsen op aardappelen en de overgang naar de combitoets. Voor 

het nieuwe LIMS betekende dit voor ons, vóór het seizoen veel testen en vervolgens het spannende 

moment dat alles live gaat. In aanloop naar het seizoen hebben wij de gebruikers training gegeven 

over de werkwijze van het nieuwe systeem. Het systeem werkte toch wel wat anders dan het oude 

systeem waar collega’s al jaren mee werkten en vergde toch een omschakeling. Samen zijn we de 

helpdesk voor LIMS. We zijn de vraagbaak voor de medewerkers en de afdeling Klantenservice, 

want ook voor hen was het even wennen hoe ze de gegevens van het laboratorium nu konden inzien. 

En als wij er zelf niet uitkomen, kunnen we altijd terecht bij Henk Tigelaar - IT-specialist - die het 

IT-gedeelte voor zijn rekening neemt. 

Arina van der Gulik  Diana van Eck

Vakspecialist PCR Senior analist laboratorium

(Helpdesk LIMS) (Helpdesk LIMS)

“
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“Om alle gegevens die gelinkt zijn aan 

zowel de nieuwe moleculaire onder-

zoeken (de PCR-combitoetsing) 

als de bestaande toets technie-

ken te kunnen verwerken, is een 

nieuw standaard softwarepakket 

aangeschaft. Dit nieuwe pak-

ket is ook geschikt voor de toe-

komst. Het verschil met de oude 

IT-systemen is dat nu alle aard-

appelonderzoeken in één pakket 

wordt verwerkt. 

Verder is het nieuwe softwarepakket ook geschikt voor eventuele toekomstige ver-

anderingen. Als we bijvoorbeeld in de toekomst bij het bruin- en ringrotonderzoek 

overgaan van de IF-onderzoekstechniek naar de PCR-onderzoekstechniek, kan dit 

makkelijk in het nieuwe softwaresysteem worden aangepast door daar de instel-

lingen te wijzigen.”  

Henk Tigelaar

IT-specialist

“Elk jaar hebben we binnen het laboratorium 

verbeterprojecten die te maken hebben met het 

optimaliseren van huidige processen in termen 

van efficiency in tijd en geld. Een voorbeeld 

hiervan is dat we de hoeveelheid aan chemica-

liën die we gebruiken voor PCR terug hebben 

weten te brengen naar een derde deel hiervan.”

Inge van Duivenbode

Vakspecialist PCR

“

“



58

“Voor de aanschaf van de robots hebben we 

andere laboratoria in het land bezocht om 

indrukken en ideeën op te doen, maar niets 

is vergelijkbaar met de grootschaligheid en 

periodedruk van ons laboratorium. Bij de NAK 

doen wij vanaf dit seizoen 20.000 monsters in 

drie maanden (10-12 weken tijd) en dat zie je 

nergens.”

Rick Koopman

Senior analist laboratorium

“
“Afgelopen seizoen hebben we door de com-

bitoets vijf keer meer PCR-testen uitgevoerd. 

Dit betekende dus flink opschalen binnen 

het laboratorium om het gestegen aantal 

monsters te kunnen verwerken. Zo hadden 

we meer DNA-isolatierobots, een PCR-robot, 

PCR-apparaten en een heleboel maalsyste-

men nodig; een ‘high throughput’ proces op 

PCR.”

Linda Smits 

Vakspecialist PCR

“
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Organisatie
Bedrijfsontwikkeling
Het management heeft in het kader van bedrijfsont-
wikkeling vier pijlers vastgesteld:
• Kwaliteit
•  Onafhankelijkheid
•  Openheid
•  Samen sterk
In het verslagjaar is met name veel aandacht geweest 
voor de pijler Kwaliteit. Bij de afdeling Klantenservice 
en in het nieuwe DNA-laboratorium zijn enkele orga-
nisatorische wijzigingen doorgevoerd, waardoor per-
soonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de 
kwaliteitsbewaking extra impulsen kregen.

Opleiding en ontwikkeling
In het verslagjaar is het opleidingsbudget volledig 
benut. Er werd voornamelijk gefocust op de volgen-
de onderwerpen: projectmatig werken, het effectief 
gebruik van digitale technieken en middelen, gebruik 
van Office 2010, het doen van oorzaakanalyses en 
intern toezicht. E-learning is een volledig onderdeel 
geworden van ons opleidings- en ontwikkelingsinstru-
mentarium en hier hebben alle medewerkers in vaste 
dienst aan deelgenomen. Deze cursussen worden door 
de NAK aangeboden aan NAK-medewerkers via de NAK 
Online School. 

5. Personeel, Kwaliteit, Organisatie

Personeel
Personeelsgegevens
Aan het eind van 2013 werkten 216 medewerkers 
(197,8 FTE) in vaste dienst bij de NAK, waarvan 85 
vrouw en 131 man. De gemiddelde leeftijd is 47,3 
jaar. Naast de medewerkers in vaste dienst zijn in de 
piektijden weer tijdelijke medewerkers ingezet. De 
NAK heeft contact met een grote groep personen die 
jaarlijks inzetbaar is in deze drukke periode. In de peri-
ode van mei tot december zijn er circa 145 tijdelijke 
medewerkers gecontracteerd en ingezet bij de veld-
keuring, monstername, de bruinrottoetsing en bij het 
zaaizaadlaboratorium.

Het verloop van het personeel was iets minder dan het 
verloop in 2012. In 2013 verlieten acht medewerkers 
de NAK en traden zes medewerkers in dienst. Het 
gemiddelde verzuimpercentage bij de NAK in het ver-
slagjaar was 2,8%, wat beduidend lager is dan in 2012. 
Ook het landelijk gemiddelde laat een daling zien. 
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Toezicht op kwaliteit
Toezicht door het Ministerie van Economische 
Zaken (EZ)
In het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ, was in 
2013 net als in voorgaande jaren weer sprake van een 
constructieve samenwerking. Er zijn geen tekortkomin-
gen geconstateerd. Net als in voorgaande jaren heeft 
het ministerie goedkeuring gehecht aan de begroting, 
jaarrekening en tarieven van de NAK.

In 2013 is verkennend gesproken over actualisering 
van het Informatie- en aansturingsprotocol. Hierin zijn 
afspraken opgenomen over de relatie tussen de minis-
ter van Economische Zaken en de NAK in het kader 
van sturing en beheersing van de beleidsuitvoering. 
In afwachting van de ontwikkelingen rond de ZBO-
discussie, wordt hier vooralsnog niet verder inhoudelijk 
over doorgesproken.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA)
In het verslagjaar heeft de NVWA diverse audits gedaan 
in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits zijn 
enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de 
geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeterin-
gen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)
In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties 
heeft de RvA diverse audits gedaan. Uit de audits zijn 
twee kleine verbeterpunten naar voren gekomen en 
deze konden snel opgepakt en afgehandeld worden. 
Tijdens het eindgesprek complimenteerde het audit-
team van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, vak-
manschap en betrokkenheid van het personeel. 

Toezicht door de International Seed Testing 
Association (ISTA)
Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder 
toezicht van de International Seed Testing Association 
(ISTA). In het verslagjaar heeft de ISTA haar periodieke 
audit gedaan bij de NAK. Uit de audit zijn enkele ver-
beterpunten naar voren gekomen welke snel opgepakt 
en afgehandeld konden worden. Net als het auditteam 
van de RvA complimenteerde het auditteam van de 
ISTA tijdens het eindgesprek de getoonde kwaliteit, 
vakmanschap en betrokkenheid van het personeel. 
Ook hebben we in het verslagjaar weer deelgenomen 
aan ‘proficiency’ testen. Het proficiency testschema 
bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoor-
ten die binnen de scope van accreditatie vallen. Het 
NAK-laboratorium heeft uitstekend gescoord op alle 
testronden. 

De scope van de accreditatie is per laboratorium op de 
website van ISTA te bekijken via www.seedtest.org/en/
memberlaboratories.html.
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Klachten, bezwaren 
en beroepen
Klachten
De NAK heeft in 2013 vier schriftelijke klachten ont-
vangen en dit betekent een verlaging ten opzichte van 
vorig jaar (zes klachten). De klachten zijn na bespreking 
met betrokkenen afgehandeld. In een geval heeft dit 
geleid tot aanpassing van de werkwijzen.

Bezwaarschriften
In 2013 heeft de NAK drie bezwaarschriften ontvan-
gen. Dit is een daling ten opzichte van 2012 (vijf) en 
voorgaande jaren. Gezien het grote aantal voor beroep 
vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt, is dit 
aantal zeer beperkt. Alle bezwaarschriften worden bin-
nen de wettelijke termijnen afgehandeld.

Beroepen
Ultimo 2013 was er nog één beroepszaak uit 2011 
in behandeling bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven. In een andere beroepszaak heeft het 
College de NAK in het gelijk gesteld.
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Resultaat
Het bedrijfsresultaat 2013 bedraagt € 2.029.000 en is 
afgenomen ten opzichte van 2012. Het nettoresultaat 
over 2013 bedraagt € 2.005.000.
Het hoge nettoresultaat van 2013 is vooral ontstaan 
door hoge omzetten en lagere kosten. Het resultaat 
van 2012 werd positief beïnvloed door éénmalige 
baten in de pensioensfeer en een verkoopwinst deel-
neming.

In 2013 is de omzet gestegen van € 27.019.000 in 
2012 naar € 27.349.000. Dit kan vooral toegeschre-
ven worden aan een hogere omzet Certificering en 
Monsteronderzoek. De opbrengst oogstproducten was 
lager t.o.v. 2012, maar hoger dan begroot. De overige 
dienstverlening is lager door minder detachering vanuit 
de NAK en Ordeon. Wel realiseerde Ordeon een omzet-
toename inspecties Pre- en Postfarm. ISACert BV kende 
een omzetdaling door beëindiging van de samenwer-
king door enkele partners.

De exploitatiekosten zijn lager dan begroot. Dit is 
een saldo van positieve en negatieve ontwikkelingen.  
De directe inkoopkosten zijn fors gedaald als gevolg 
van de nieuwe methodiek aardappelonderzoek. 

6. Financiën
De personele bezetting is in 2013 afgenomen met 20 
FTE. Dit betreft voornamelijk tijdelijk personeel en is 
ook het gevolg van de nieuwe methodiek aardappel-
onderzoek. Tegenvaller was een éénmalige uitkering 
aan een voormalig personeelslid. Het herstelplan van 
Ordeon, zoals in 2012 is opgezet, heeft zijn bestendig-
heid aangetoond.
In 2013 was een versnelde afschrijving van automati-
seringskosten noodzakelijk. Voorts zijn diverse bespa-
ringen gerealiseerd op reis-, huisvesting- en admini-
stratiekosten.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 46% naar 52% van 
het balanstotaal. De NAK streeft naar een solvabiliteit 
tussen 40% en 50%.

Begroting
De begroting van de NAK voor 2014 sluit met een 
positief resultaat na belasting en deelnemingen van  
€ 522.000. Deze begroting houdt nog geen rekening 
met ontwikkelingen bij de deelnemingen. De tarieven 
worden in 2014 niet verhoogd. Wel zullen enkele 
tarieven worden aangepast aan nieuwe werkwijzen. 
Op 13 december 2013 heeft de staatssecretaris van 
Economische Zaken de begroting goedgekeurd.
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Balans per 31 december 2013 
(x € 1.000)  (geconsolideerde cijfers van de NAK)

   
Activa  2013 2012
   
Vaste activa 9.389  10.005 
Vlottende activa 14.227  12.720 
 
  23.616  22.725 
   
  
Passiva  2013 2012
   
Eigen vermogen 12.353  10.348 
Voorzieningen 594  882 
Langlopende schulden 4.275  4.975 
Kortlopende schulden 6.394  6.520 
   
  23.616  22.725 

Winst- en verliesrekening 
(x € 1.000)  
   
  Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
  2013 2013 2012 
   
Omzet keuringswerk 19.233  18.560  18.830 
Omzet overige 
werkzaamheden 8.116  7.685  8.189
   
Totaal omzet 27.349  26.245  27.019 
   
   
Personeelskosten 17.376  17.299  16.776 
Overige kosten 7.944  8.129  7.958 
      
   
Som der bedrijfskosten 25.320  25.428  24.734 
     
Bedrijfsresultaat 2.029  817  2.285 
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