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Terugkijken op een bijzonder jaar 

 

 

“We kunnen gezamenlijk terugkijken op een bijzonder jaar waarin veel grote ont-

wikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo is er goed binnen de driehoek samengewerkt 

om het werk tijdens de corona-crisis door te laten gaan; is de transitieperiode voor 

Brexit afgelopen en wordt er goede voortgang geboekt in het MJO-traject. We houden 

deze energie vast om (verder) te werken aan de uitdagingen die voor ons liggen. We 

hebben er alle vertrouwen in!” 

 

 

 

“In 2020 ben ik bij LNV gestart als MT-lid Plantaardige Agroketens en Voedselkwali-

teit voor de teams Fytosanitair en Gewasbescherming. Voor mij een nieuwe wereld, 

waarin de bijzondere positie van Nederland in de land- en tuinbouw centraal staat. 

Dat kan alleen maar bestaan met goede samenwerking. Afgelopen jaar vooral via 

computerschermen, maar gelukkig is de basis goed en weten we elkaar ook digitaal 

goed te vinden. Wat is er veel kennis en passie in de sector aanwezig! Passie over 

de producten en kennis over bijvoorbeeld de veranderende regelgeving. Voorbeel-

den daarvan zijn Brexit en de Europese verkeersrichtlijnen. En we hebben flinke 

stappen gezet om op heel korte termijn de implementatie van de nieuwe EU-Plant-

gezondheidsverordening en de nieuwe controleverordening te kunnen afronden. 

Onderwerpen die veel vragen van de hele keten, van ondernemers tot aan overheid 

en zeker ook van een keuringsdienst als Naktuinbouw. Zaken waarover we voort-

durend met elkaar in contact zijn. Ik zie daarbij veel flexibiliteit, creativiteit en  

betrokkenheid om in mogelijkheden te denken en tot oplossingen te komen. 2020 

bood meer uitdagingen dan verwacht, maar heeft ook laten zien dat de samenwer-

king daartegen bestand is. Laten we dat in 2021 voortzetten.” 

 

 

 

“Ruim een jaar werken de NVWA en Naktuinbouw inmiddels nauw samen om de 

uitbraak van het ToBRFV-virus in tomaat conform de Europese noodmaatregel te 

elimineren. Over alle lagen van de organisaties heen, van inspectie tot laboratorium 

en beleid werd de samenwerking gezocht en gevonden. Werk dat in veel gevallen 

onder grote druk en met strakke deadlines moest worden uitgevoerd. Waarbij over 

en weer werd geleund op wederzijdse kennis en ervaring. Met name de mensen 

van het Laboratorium van Naktuinbouw hebben veel werk verzet om de doorloop 

van de toetsen zo goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen. De input van Naktuin-

bouw tijdens de audit van de Europese Commissie met betrekking tot ToBRFV was 

van onschatbare waarde. In heldere taal en beeld werd uitgelegd welke inspecties 

worden uitgevoerd en hoe dat in zijn werk gaat. Tijdens deze audit heeft daarnaast 

het Laboratorium haar deskundigheid getoond. 2020 was een goede leerschool voor 

de samenwerking op het vlak van crisis- en incidenten binnen het fytosanitaire  

domein die we vanuit de NVWA graag samen met Naktuinbouw voortzetten.” 
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Waar gaan we heen? 

 

 
Deze vraag stelden we elkaar het afgelopen jaar regelmatig. We zijn gewend om 

met zekerheden om te gaan en niet met onzekerheden. Neem de COVID-pandemie, 

een wereldwijde uitbraak van een zwaar besmettelijk virus voor de mens. Deze  

had en heeft een geweldige impact op het reguliere arbeidsproces van onze mede-

werkers. Neem de Brexit, waar de Engelsen in een thrillerachtig eindspel pas op  

het allerlaatste moment een besluit namen. En uiteraard de gevolgen van het 

meerjarenplan Next Level voor de nieuwe organisatiestructuur. 

 

Afronding invoering PHR 

Ondanks de beperkingen van corona op de werkvloer haalden we de productie 

ruimschoots. De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening (PHR) werd van kracht 

en we kregen er 1.400 nieuwe bedrijven bij. Voornamelijk met betrekking tot het 

eindproduct. Bedrijven met kerstbomen, graszoden, sedummatten en witlofpennen 

moesten ook plantenpaspoorten invoeren en wel zo snel mogelijk vanwege de  

handel en export. 

Met de collega-keuringsdiensten, het ministerie van LNV en de NVWA actualiseerden 

we de Meerjarenovereenkomst Plantkeur. Vooral op het o zo belangrijke aspect fyto-

sanitaire activiteiten, waaronder import- en exportinspecties. 

 

Toetscentrum Horst 

Het bestuur besloot om de instandhouding en vermeerderingsactiviteiten van  

soft- en grootfruitgewassen in Toetscentrum Horst over te dragen aan de bedrijven 

in onze sector. Deze vormen met elkaar de dragende stichting voor deze activiteiten 

in Horst. Zij gaan vanaf 2022 geheel zelfstandig verder.  

 

Nieuwe organisatie 

Naktuinbouw stelt alles in het werk om een eigentijdse en competente autoriteit  

te blijven. We willen onze bedrijven op maat ondersteunen en tegelijkertijd onze 

onafhankelijke positie behouden. Dat lukt ons prima. En toch is het nodig om in  

de organisatie en werkwijze van onze medewerkers een volgende stap te maken. 

Het bestuur stemde daarom in met de voorstellen voor een andere organisatie- 

inrichting en anders werken. Meer procesmatig en klantgericht. We koersen aan op 

een servicegericht Naktuinbouw. Met meer werkplezier, tevredener medewerkers 

en hogere klantwaardering, een nog betere reputatie en productieverhoging. Sneller 

en slimmer. 

 

Verder had het bestuur aandacht voor het financieel beheer. We stelden een Audit-

commissie met twee bestuursleden in. Zij adviseert het bestuur op financiële en  

investeringsonderwerpen en vastgoed. 

 

Namens het gehele bestuur bedank ik onze medewerkers en stafleden van harte 

voor hun grote betrokken inzet en geleverde inspanningen in het afgelopen jaar. 

Grote klasse! Ik verklaar hierbij, dat Naktuinbouw in control is. In control, zoals  

bedoeld in het LNV-Normenkader voor financieel beheer en intern toezicht.
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Over Naktuinbouw 

 

 
Naktuinbouw is de kwaliteitsdienst voor de tuinbouwsector 
 

Wij zorgen voor een transparante en deskundige beoordeling en waarmerking van 

teeltmateriaal en plantenrassen. Elk bedrijf in Nederland dat teeltmateriaal wil  

verkopen, is wettelijk verplicht zich te registreren bij een keuringsinstelling. Wij 

keuren teeltmateriaal van zaaizaad- en plantgoed van groente-, boomkwekerij- en 

bloemisterijgewassen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zien toe op ons werk. 

Als zelfstandig bestuursorgaan werken wij onafhankelijk.  

 

 

Wij werken volgens Europese richtlijnen en de Europese  
fytosanitaire verordeningen 
 
Deze richtlijnen zijn verankerd in de Nederlandse Zaaizaad- en plantgoedwet en de 

Plantenziektenwet. Met een plantenpaspoort mag een bedrijf een zending stekken, 

zaden, jonge planten of bomen binnen de EU-lidstaten verhandelen. Naktuinbouw 

controleert het juist gebruik van de plantenpaspoorten onder toezicht van de NVWA.  

 

 

Wij beoordelen (nieuwe) rassen in groente-, boomkwekerij-, 
bloemisterij- en landbouwgewassen 
 
Met DNA-technieken stellen wij de identiteit en herkomst van plantenrassen vast.  

Wij toetsen op schadelijke virussen, bacteriën, schimmels of andere organismen. 

Dit doen wij voor bedrijven en voor onze afdeling Keuringen. Ook ontwikkelen wij 

nieuwe toetsen voor onze laboratoria en valideren toetsmethoden. Als het nodig  

is diagnosticeren wij ziek plantmateriaal. Dit doen wij in teeltmateriaal en eind-

producten in bomen, groenten, bloemen en bollen. Hierin werken wij nauw samen 

met specialisten uit binnen- en buitenland.  

Bedrijven verhandelen plantmateriaal binnen de EU met een quarantaine-procedure. 

Dat kan via ons Toetscentrum Horst. Ook ontwikkelen wij ziektevrij teeltmateriaal 

van fruit- en siergewassen. Hoogwaardig (prebasis) teeltmateriaal houden wij in 

stand en maken wij beschikbaar voor opdrachtgevers. Deze activiteit dragen wij in 

2021 over aan de stichting Clean Fruit Plants Foundation.   

 

 

Onze kennis delen wij actief met onze partners en bedrijven 
in de tuinbouwsector  
 
Voor jonge generaties doen wij dit via excursies, stages en basisscholenprojecten. 

Voor het bedrijfsleven met bijeenkomsten, presentaties, opleidingen, trainingen en 

(wetenschappelijk) onderzoek. Wij werken wereldwijd samen met onder meer over-

heids- en internationale organisaties op de gebieden van ziekten, plagen, kwaliteit 

en kwekersrecht.  
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Plus-systemen voor markttoegang  
 

Via onze kwaliteit-plus-systemen, certificerings- en erkenningssystemen produceren 

bedrijven teeltmateriaal van topkwaliteit. Deze systemen ontwikkelen wij op ver-

zoek van en samen met het bedrijfsleven. Hiermee voldoen bedrijven aantoonbaar 

aan de specifieke landeneisen buiten Europa. Zij hebben hierdoor markttoegang die 

anders niet mogelijk zou zijn. 

 

 

Wij ondersteunen bij ontwikkelingen in onze sector 
 

Zoals bij de EU-Plantgezondheidsverordening en de gevolgen van de Brexit. Bij een 

calamiteit in de sector zetten wij onze kennis in om nieuwe toetsen te ontwikkelen. 

Deze stellen we dan snel beschikbaar aan de sector. Bijvoorbeeld bij ToBRFV in  

paprika en tomaat, zie pagina 18. Wereldwijd zetten wij ons in voor kwekersrecht-

systemen en het bijbehorende onderzoek.   

 

 

Sectorraden staan ons stichtingsbestuur bij  
 

De sectorraden bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en groentegewassen 

ondersteunen ons stichtingsbestuur. Agnes van Ardenne is als onafhankelijk voor-

zitter benoemd door de minister van LNV. Het management met de directeur en 

vijf afdelingshoofden voeren de dagelijkse leiding. Adviescommissies vormen een 

klankbord voor het management en adviseren de sectorraden en het bestuur. In 

2020 is een klankbordgroep Eindproducten opgericht. De leden van bestuur, sector-

raden en adviescommissies vindt u op www.naktuinbouw.nl/bestuurlijkeorganisatie.

Naktuinbouw Management Team 

vlnr: Ron Bleijswijk, hoofd Keuringen 

Bert Scholte, hoofd Rassenonderzoek 

John van Ruiten, directeur 

Hennie Stavleu, hoofd Financiën  

& Middelen 

Jacq de Koning, hoofd Laboratoria 

Marcel Brans, hoofd Kennis  

& Competentieontwikkeling
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Naktuinbouw 
 
in cijfers Bloemisterij               239          241 

Boomkwekerij       2.320       2.265 

Groente                      426          329 

Eindproduct               925          934 

 

Totaal                  3.910      3.769 

2020 / 2019

Aantal keuringen                                                      

Plantenpaspoortinspecties                 15.847    14.678 

Fytosanitaire importinspecties             8.615      8.835 

Fytosanitaire exportinspecties           50.000    50.200 

Fytobewaking (inspecties)                          522         411 

Vondsten q-organismen                                11         104 

Vondsten fytobewaking                                    0             4 

Vondsten RNQP (incl. protected zones)    293 

Vondsten ToBRFV (in laboratorium)             99 

Buiten kwekerij  

(binnen bufferzone)     108      189 

Op kwekerij  

(binnen bufferzone)        17        24 

Op kwekerij  

(buiten bufferzone)            6          6 

  

Naktuinbouw Select Plant                               51    52 

teeltmateriaal van extra kwaliteit in Asparagus, 

Alstroemeria, Freesia, Hosta en Rosa (kasrozen) 

Select Plant Laan & Sierbomen                        20    19 

voor zekerheid van identiteit en herkomst  

in laan- en sierbomen 

Select Plant Plantuien                                      96    96 

waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven  

teeltmateriaal telen op AM-vrije percelen 

Select Plant Bosplantsoen *)                               0      5 

ketencertificeringssysteem voor zaden en  

planten van bos- en haagplantsoen 

Geregistreerde bedrijven 

Keuringen

Vondsten bacterievuur

Select Plant

Elite Siergewassen            23     21 

Elite Grootfruit                  42     39 

Elite Softfruit                        9 
 

NAL                                     22 

ASLN                                   10 

GSPP                                   33 

NAFI                                       3

Kwaliteit-plus-sytemen

In 2020 zijn een aantal eindproducten  

bedrijven overgegaan naar Boom/Groente.

Toetsingen 

Nematoden                                           4.332           4.684  

Schimmels                                            6.790           6.976 

Bacteriën                                               9.277           9.928  

Virussen                                          225.736       241.777  

Zaadonderzoek Kiemkracht            10.433           9.965 

Zaadonderzoek Zuiverheid                5.642           5.271 

Zaadonderzoek overig                         1.459           2.712 

                                                                             

Totaal                                       263.669    281.313

Toetsingen 

Research & Development (R&D)    4.560     2.667

Toetsingen  

Diagnostiek       2.770     2.938 

Toetsen
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Opleidingen 
 
Opleidingen/trainingen         13        20 

In company trainingen          11        16 

Cursisten                               269      425

Personeel & Organisatie  
 
Management & ondersteuning              71        72 

Rassenonderzoek                                     71        72 

Laboratoria                                             123      126 

Keuringen                                              100        98 

 

Aantal medewerkers per 31 dec.   365    368

Medewerkersverloop 

(incl. tijdelijke medewerkers) 

                              

Instroom           85       96 

Uitstroom          88       87

Ziekte                                     

 

Ziekteverzuim (%)     3,57       4,9 

Waarvan zwanger- 

schapsverlof               0,95       0,62

Onderzoek voor verlening van  
kwekersrecht en/of toelating   

 

Toelating                                       1.107    1.133 

(groente en landbouw) 

Nederlands Kwekersrecht              836       767 

(landbouw-sier-boom-groente)               

Europees Kwekersrecht                  849       916 

(landbouw-sier-boom-groente)               

*) In goed overleg is besloten om per  

1 januari 2021 te stoppen met het  

ketencertificeringssysteem Select Plant 

Bos- en Haagplantsoen. Het biedt onvol-

doende meerwaarde boven de huidige 

richtlijn 1999/105/EG (bosbouw). 

Instandhoudingen        2.100       1.720 

Biotoetsingen                1.465       1.180 

Virusvrijmaken                  199          200 

Leveringen                  15.376     16.200 

Toetscentrum Horst



Kwaliteit 

 

 

Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd  

Daarnaast hebben wij de volgende accreditaties: 

•   NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (I131*); fytosanitaire importinspecties 

•   NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 (L549*); zes laboratoriumverrichtingen 

•   CPVO Entrustment; Rassenonderzoek; alle gewasgroepen 

•   ISTA Accreditation (NLDL02); monstername en zaadanalyse 

De specifieke omschrijvingen van de scope zijn te vinden op de sites van: 

•   Raad voor Accreditatie: www.rva.nl/scope 

•   CPVO Lijst Entrusted species: https://cpvo.europa.eu 

•   ISTA Laboratory Members-Detail: www.seedtest.org 

 

Interne audits 

Bij Naktuinbouw Laboratoria en Keuringen werken wij met procedures en protocollen 

om ons werk te borgen. Regelmatig controleren en – waar nodig – verbeteren wij 

die werkwijzen. Interne auditoren beoordelen de werking en uitvoering in de praktijk. 

Zij stellen vast of er wordt voldaan aan de eisen. Ook kijken zij waar kansen liggen 

om te verbeteren. 

 

ISO 9001-kantooraudit 

Dit is een belangrijke certificering voor Naktuinbouw. Deze is verbonden met onze 

accreditaties 17020 en 17025. In oktober 2019 bezochten auditoren al keurmeesters 

‘in het veld’. Dit jaar vonden de gesprekken plaats bij de afdelingen Rassenonder-

zoek, Keuringen en Kennis & Competentieontwikkeling en het managementteam. 

De auditor constateerde deze audit géén afwijkingen. Vier van vijf eerdere afwijkin-

gen werden gesloten. Het punt ‘monitoren en (bij)sturen van de organisatie aan  

de hand van indicatoren’ is de afgelopen jaren ontwikkeld. Dit is nog niet effectief. 

In 2021 pakken we dit verder op.  

 

Inspectie- en laboratoriumaccreditatie (17020 en 17025) 
Wij voeren verschillende taken namens de NVWA uit. Zoals het toetsen en keuren 

op quarantaine-organismen. Ieder jaar verricht de Raad voor Accreditatie (RvA)  

audits en bijwoningen voor de inspectie- en laboratoriumaccreditatie (17020 en 

17025). Voor het laboratorium geldt een nieuwe versie van de norm 17025. Door de 

coronamaatregelen vonden de audits op afstand plaats. Het resultaat: de accredi-

tatie 17025 (nieuwe versie) is verleend en de 17020-accreditatie is verlengd. 

 

Accreditatie  
kennisbijeenkomsten 

Bureau Erkenningen accrediteerde  

in maart onze training en opleiding 

Bedrijfshygiëne opnieuw voor twee 

jaar. Deelname aan deze Naktuin-

bouw-opleidingen telt mee voor het 

verlengen van gewasbescherming- 

licenties (thema Teelt).  

 

* Concrete omschrijvingen van de scope  

   zijn te vinden op website: www.rva.nl 

Onze  

activiteiten  

voldoen aan 

verschillende 

(accreditatie-) 

normen.  

Onafhankelijke, 

externe  

organisaties  

beoordelen dit. 
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Verantwoord werken 

 

 

Naktuinbouw wil een aantrekkelijke werkgever zijn 

Met moderne arbeidsvoorwaarden, programma’s voor talentontwikkeling en meer 

autonomie/eigen verantwoordelijkheid. Wij richten ons specifiek op duurzame  

inzetbaarheid. In 2020 was er aandacht voor een online vitaliteitsprogramma.  

Hiermee kregen collega’s informatie en inspiratie om met hun eigen vitaliteit aan 

de slag te gaan. 

 

Genderneutrale en inclusieve communicatie 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Naktuinbouw streeft 

ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn. Dat past bij ons. Wij besteedden 

dit jaar extra aandacht aan genderneutrale communicatie. We keken naar de ge-

wenste aanhef in correspondentie, verwijderden man/vrouw-optie in formulieren, 

spreken lezers aan met u/jij/je en gebruiken geen hem/haar. Genderneutrale en  

inclusieve communicatie is en blijft een continu aandachtspunt. 

 

Next Level Sierteelt 

Naktuinbouw-onderzoek en uitvoering van resistentietoetsingen draagt bij aan 

zichtbaarheid en vertrouwen in de resultaten van resistentieveredeling in het  

algemeen. Naktuinbouw verenigde zich samen met Plantum, Rabobank Nederland,  

Wageningen University & Research, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam 

Green Campus en enkele bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven in 2018 in de 

Board of Support Next Level Sierteeltveredeling (BoSS). Wij ondersteunen met het 

ontwikkelen en toepassen van resistentietoetsingen. De ambitie van Next Level 

Sierteelt is om Nederland wereldwijd ‘onbetwiste koploper te laten zijn in gezonde 

en duurzame productie’. De interesse van veredelingsbedrijven in dit programma  

is groot. 

 

Duurzaam en energiezuinig werken  
Verduurzaming is een toetssteen bij alle investeringen en nieuwe werkzaamheden. 

Onze doelstelling is de milieubelasting (gewogen naar Nederlandse gemiddelde)  

in energie, water, CO²-uitstoot bedrijfsactiviteiten en afvalhoeveelheid met 5% te 

reduceren. Dit ten opzichte van het gemiddelde van voorgaande jaren. In 2020 is 

3.017 ton CO² uitgestoten. Dat is 4% minder dan in 2019.  

 

Om deze doelstelling te behalen, deden wij in 2020 de volgende aanpassingen: 

•   In navolging op 2019 vervingen wij onze conventionele verlichting door led- 

     verlichting in de gebouwen op Sotaweg 21 en het laboratorium van Sotaweg 22 

•   We plaatsten aanwezigheidssensoren in het laboratorium op Sotaweg 22 

•   We installeerden energiezuinige pompen  

•   Een deel van het dak van het hoofdgebouw kreeg dakbeplanting 

•   Op onze openteelt-locaties zijn elektrische pompen geïnstalleerd 

•   Het laboratoriumafval is verminderd van 90.840 kg in 2019 naar 74.810 kg in 2020 

•   Voor alle medewerkers die vanuit huis kunnen werken, schaften wij middelen  

     aan. Overleggen deden wij online. Het woon-werkverkeer en dienstreizen zijn  

     hierdoor drastisch teruggebracht. Dit zetten wij in 2021 voort.  

 

Het doel is een aantoonbare verbetering in (her)gebruik van grondstoffen en  

materialen en duurzaam energiegebruik te realiseren. Wij werken aan het verhogen 
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Wij werken  

met aandacht 

voor mens, 

maatschappij 

en milieu. 



van de energieopwekking vanuit duurzame (eigen) energiebronnen. Naktuinbouw 

heeft in totaal 660 zonnepanelen. We wekten in 2020 104 MWh energie op. 

 

Minder kilometers 

Collega’s met bedrijfswagens kunnen voor een hybride-aangedreven auto kiezen. 

De diesel aangedreven bedrijfswagens worden uitgefaseerd. Ons wagenpark bestaat 

nu uit 90 voertuigen (10 voertuigen op diesel, 55 op benzine, 19 plug-in-hybride en 

6 elektrisch).  

Bij het team Bedrijfsvoering was in 2019 een nulmeting voor brandstofgebruik. Wij 

stapten in 2020 over naar biodiesel voor onze landbouwmachines en als backup 

voor het verwarmen van de kassen. In de kassen werken wij zoveel mogelijk  

biologisch. Op de eigen proefvelden gebruiken we geïntegreerde bestrijding. Hier is 

namelijk minder biologische bestrijding mogelijk. Als er een chemische bestrijding 

nodig is, gebruiken we een middel dat de laagste milieubelasting en wel het  

gewenste effect heeft.  

 

Signalen 

Wij halen actief signalen op bij onze stakeholders: klanten, het bestuur, sector-

raden en adviescommissies, opdrachtgevers en medewerkers. Doel is om ontwik-

kelingen in onze (directe) omgeving goed in beeld te hebben. Zo kunnen wij onze 

dienstverlening verbeteren of aanpassen. Dit jaar was er veel aandacht voor onder 

meer de gevolgen van corona, de ambitie van Naktuinbouw voor de toekomst, de 

extra registraties naar aanleiding van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening 

en het melden van ziekten & plagen. 

 

Kwaliteit-plus-systemen  
In 2020 was het 25 jaar geleden dat de toenmalige NAKB voor het eerst een partij 

weefselkweekplanten van Petunia officieel certificeerde. Dit gebeurde volgens het 

nieuw ontwikkelde certificeringssysteem voor perkplanten: Naktuinbouw Elite 

Siergewassen. Inmiddels zijn er wereldwijd 20 deelnemers met 31 productielocaties, 

die ziektevrij en rasecht teeltmateriaal van éénjarige en vaste planten produceren.  

 
NAL 

Ook NAL bestaat 25 jaar. NAL staat voor Naktuinbouw Authorized Laboratories. 

NAL stelt deelnemers in staat de juiste beslissingen te nemen op basis van  

betrouwbare data. Met de certificaten kunnen deelnemers hun kwaliteit aantonen 

voor internationale handel. Sinds de start is het aantal NAL-deelnemers gegroeid 

tot twintig. Verspreid over de hele wereld. Samen zijn de NAL-deelnemers verant-

woordelijk voor een marktaandeel van 80% van de wereldwijde handel in groente-

zaden. 

 

Elite Softfruit 

De vroegere Elite Softfruit-regelgeving ging op in EU-regelgeving. Toch bleef de  

behoefte bij bedrijven om zich te onderscheiden op een hoger niveau. Samen met 

de sector stelde Naktuinbouw in 2020 nieuwe eisen op bovenop de EU-regelgeving. 

In het nieuwe systeem is met name aandacht voor een hygiëneprotocol en risico-

analyse op het bedrijf. In 2020 startten de eerste 9 deelnemers met Naktuinbouw 

Elite Softfruit. Twee daarvan zijn gecertificeerd. 
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Uitgelicht 
 
Verbouwingen 
Laboratoria 

Ons toetslaboratorium groeide  

de afgelopen jaren flink in aantal 

toetsingen en medewerkers. De  

laboratoriumfaciliteiten moeten  

up-to-date zijn en voldoen aan de 

strengste veiligheid- en kwaliteits-

eisen. Om hierin toekomstbestendig 

te zijn, startten we met aanpassin-

gen aan onze laboratoriumruimtes. 

Begin 2020 verhuisde ons team 

Zaadanalyse van ons hoofdgebouw 

naar een naastgelegen locatie. 

Begin 2021 verhuizen de laborato-

riumactiviteiten van team Resisten-

tie naar een eigen laboratorium. 

Hierdoor ontstaat er meer ruimte 

voor aanpassingen in het toetslabo-

ratorium. Met deze aanpassingen 

voldoet het toetslaboratorium aan 

de strengste normen. We volgen 

hierin de eisen van de NVWA voor 

niveau BPL II-laboratoria. De ver-

bouwing van het toetslaboratorium 

verliep in drie fases. De laatste fase 

is in april 2021 klaar. 

 

Eind 2020 verrichtten wij ook een 

aantal kleine aanpassingen in ons 

R&D-laboratorium. Onder meer de 

luchtbehandeling, de luchtafvoer, 

airconditioning, waterzuivering en 

beheerste toegang zijn aangepast.  

Wij hebben een belangrijke monitor-

functie in opdracht van de NVWA. 

Om de veiligheid van het materiaal 

van bedrijven in onze laboratoria  

te garanderen, namen wij begin  

december een nieuwe toetslocatie in 

gebruik. De nieuwe ruimte voldoet 

aan de normen voor een BPL III- 

laboratorium. Hier doen wij op  

verzoek van de NVWA onderzoek 

bij uitbraken van onbekende of zeer  

risicovolle ziektes.



Medewerkers 

 

 

Beëdiging ambtenaar  
Door de verandering in de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ (WNRA) 

kreeg per 1 januari 2020 al het overheids- en ZBO-personeel de status ‘ambtenaar’. 

Dit staat in de Ambtenarenwet 2017 (AW 2017). Een ZBO is per januari 2020 ‘over-

heidswerkgever’ als het als kerntaak het uitoefenen van openbaar gezag heeft. Dat 

is bij Naktuinbouw het geval. De WNRA regelt dat ambtenaren dezelfde rechten  

en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De AW 2017 verplicht dat 

ambtenaren de ambtsbelofte of -eed afleggen. Directie en management trapten  

af in december 2019. Alle Naktuinbouw-medewerkers legden in 2020 de belofte of 

eed af. Een deel van hen deed dit online. Nieuwe medewerkers krijgen vanaf 2020 

binnen zes weken na start bij Naktuinbouw een zogenaamde ‘meet & greet’ met  

de directeur en een MT-lid. Tijdens deze sessie leggen zij de belofte of eed af. 

 

Ondernemingsraad  
Eind 2020 stond de OR-verkiezing op de agenda. Bij Naktuinbouw zijn er 345 stem-

gerechtigden. Daarvan brachten 271 medewerkers hun stem uit, een opkomst van 

78,55%. Vier collega’s werden herkozen, drie namen afscheid, vijf schuiven nieuw 

aan. Begin 2021 presenteert de OR zich officieel aan alle Naktuinbouw-medewerkers. 

 

Veilig werken 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom kunnen medewerkers, naast ongeluk-

ken, ook bijna-ongelukken melden. Dit jaar werden 46 (bijna-)ongelukken geregis-

treerd (37 in 2019).  

In 2020 ontvingen de vertrouwenspersonen in totaal vier meldingen. In alle geval-

len was een luisterend oor voldoende. Voor geen van de meldingen was er verdere 

ondersteuning nodig.  

Onze BHV-organisatie bestaat uit 26 medewerkers. Twee keer per jaar volgen de 

BHV’ers een opfriscursus onder begeleiding van externe experts.  

Deze werden in 2020 in april en december op een corona-proof- 

wijze georganiseerd. Eén keer oefent de BHV een scenario  

met de plaatselijke brandweer. Deze vond plaats in januari.  

In 2020 onderzocht de BHV de mogelijkheden van een  

nieuw meldingssysteem. Doel is om de communicatie  

onderling te vergemakkelijken en meldingen  

efficiënter te registreren. Dit plan werkt de  

BHV in 2021 verder uit. 
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Uitgelicht:  
 
Het coronavirus 

Eind februari werd duidelijk dat het 

coronavirus fel om zich heen greep. 

Naktuinbouw startte daarom op  

2 maart met een eigen Coronateam. 

Het team werkte maatregelen uit 

voor extra hygiëne, op afstand van 

elkaar werken en bezoek van en 

aan externen. Het aantal zieke col-

lega’s bleef beperkt. Bij de besmet-

tingen waren er geen relaties aan 

te tonen naar werkomstandig-

heden. Dit blijkt uit eigen bronnen- 

en contactonderzoek.   

Een groot deel van ons laboratorium 

werkte dit jaar in ploegendienst. 

We splitsten ons team Bedrijfsvoe-

ring in een kasteam en vollegronds-

team. Collega’s met kantoorfuncties 

werkten thuis, tenzij het niet anders 

kon. We gingen over op online ver-

gaderen. Via vlogs deelden collega’s 

hoe het met hen ging en hoe het 

werk veranderde. Een aantal trai-

ningen konden we vanaf september 

deels of helemaal online aanbieden. 

De jaarlijkse excursie van HAS Den 

Bosch en de Kennisdag voor ons be-

stuur vonden eveneens online plaats. 
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Kennis delen 
 
Opleidingen 
Naktuinbouw biedt opleidingen en workshops aan die direct in het eigen werk  

toepasbaar zijn. Door corona konden wij een aantal weken geen fysieke opleidingen 

en trainingen geven. Die tijd gebruikte ons team Opleidingen om een online leer- 

platform te implementeren.  

Een aantal trainingen vormden we om tot online trainingen, zoals de trainingen  

e-CertNL en Wegwijs in kwekersrecht- en toelatingsonderzoek. Dit naar volle  

tevredenheid van de cursisten én docenten. De opleiding Bemonstering van zaden 

werd blended georganiseerd: on- & offline. De behoefte naar en het enthousiasme 

voor onze opleidingen en trainingen is groot. Helaas konden we daardoor niet alle 

aanmelders een training- of opleidingsplek bieden. 

 

Excursies en bijeenkomsten 

Regelmatig ontvangen wij basisschoolleerlingen bij Naktuinbouw. Door corona  

kon het basisscholenproject dit jaar niet doorgaan.  

Op 16 januari ontvingen wij studenten van Helicon, richting MBO Teelt. Op 28  

januari bezochten zestien BBL-studenten en hun docent van het Wellantcollege 

Naktuinbouw. Vanwege corona organiseerden onze medewerkers op 5 oktober een 

online excursie voor 40 studenten van HAS Den Bosch. In een live gebeurtenis  

met MS Teams konden studenten via de chat direct vragen stellen en discussiëren. 

Aan beide kanten een positieve ervaring. 

Op 22 september organiseerde Naktuinbouw een online Kennispodium voor onze 

bestuurlijke achterban. Er namen zo’n vijftig bestuurders uit adviescommissies, 

sectorraden en ons bestuur deel. Agnes van Ardenne lichtte toe hoe het R&D-werk 

gepositioneerd is in de tuinbouwsector. De Naktuinbouw-onderzoekers presenteer-

den vijf verschillende workshops over onder meer DNA- en beeldanalyse. Een zeer 

succesvolle ervaring.  

 

Beurzen 

Van 25 tot 28 januari stonden wij op de internationale beurs IPM in Essen. Dit  

doen wij samen met het CPVO en Duitse en Franse onderzoekstations voor  

DUS-onderzoek. Zo bieden we informatie over kwekersrecht van alle bestaande 

sier- en boomkwekerijgewassen. 

Op 2 en 3 september namen wij deel aan de Plantarium Digital Expo 2020. De eerste 

digitale vakbeurs in de wereld van de sierteelt. Drie collega’s lichtten respectievelijk 

de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening, het kwekersrechtonderzoek en een 

DNA-project voor iepen & essen toe.  

 

Lijst Nederlandse namen cultuurplanten 

Cultuurplanten zijn planten die voor menselijk gebruik worden geteeld. Deze cultuur-

planten krijgen vaak Nederlandse plantennamen voor gebruik in de handel, het 

onderwijs en (consumenten)media. Vaak zijn er grote verschillen in de spelling  

van deze namen. Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van 

Botanische Tuinen stelden in 2020 de lijst Nederlandse namen van cultuurplanten 

samen. Dit overzicht bevat bijna 6.700 voorkeursnamen en alternatieve Nederlandse 

namen van cultuurplanten. Voor elk bekend gewas is er een eenduidige Nederlandse 

voorkeursnaam, naast een breed geaccepteerde wetenschappelijke naam.  

De lijst is onder bronvermelding gratis te downloaden van de Naktuinbouw-website 

www.naktuinbouw.nl/nederlandse-namen-van-cultuurplanten. 

 

Naktuinbouw 

heeft veel  

specialistische 

kennis in huis. 

Deze delen wij 

graag met onze 

achterban én 

met kinderen  

en jongeren die 

de tuinbouw-

wereld willen 

verkennen. 



Wetenschappelijke publicaties 

Development and validation of a real-time RT-PCR test for screening pepper and tomato 

seed lots for the presence of pospiviroids  

Marleen Botermans, Johanna Roenhorst, Marinus Hooftman, Jacobus Verhoeven, 

Eveline Metz, Esther van Veen, Bart Geraats, Mark Kemper, Debora Beugelsdijk,  

Harrie Koenraadt, Agata Jodlowska, Marcel Westenberg (2020) 

•   Gepubliceerd in PLOS ONE, 24 september 2020  

     https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232502 

 

Real-time tracking of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) outbreaks in  

the Netherlands using Nextstrain 

Bart van de Vossenberg, Michael Visser, Maaike Bruinsma, Harrie Koenraadt,  

Marcel Westenberg, Marleen Botermans (2020) 

•   Gepubliceerd in PLOS ONE, 8 oktober 2020  

     https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234671 

 

Test performance study for detection of Ralstonia solanacearum and Clavibacter  

sepedonicus in potato tubers with TaqMan PCR  

R.A.M. Vreeburg, M. Nas , B. De Paepe, T. Dreo , R.A. Gottsberger, E. Fornefeld,  

K. Fraser, S. Leonard, A.C. Le Roux, E.T.M. Meekes, C. Rivoal, L. Smits-Mastebroek  

& J. van Vaerenbergh (2020).  

•   Gepubliceerd in EPPO Bulletin 50(1): 177–185.  

     https://doi.org/10.1111/epp.12650
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Naktuinbouw Next Level 

 

 

Hoe beweegt Naktuinbouw mee in ontwikkelingen en hoe geeft zij samen met de 

tuinbouwsector een antwoord daarop? In 2020 stelde het bestuur de hoofdkoers 

van een nieuwe organisatiestructuur vast. In het meerjarenplan Naktuinbouw Next 

Level 2024 staan vier hoofdelementen centraal: klantgerichtheid, slimmer werken, 

doorlopend vernieuwen en medewerkersontwikkeling.  

In het deelplan ‘Toekomstige Organisatie Naktuinbouw’ (TON) staat hoe wij de  

organisatie tussen nu en 2024 opnieuw inrichten. Naast de organisatiestructuur  

is hierin ook aandacht voor de aansturing van de organisatie op alle niveaus.  

 

Toekomst Naktuinbouw 

In de primaire processen voeren we ons werk uit voor onze klanten. Hoe meer de 

processen op klantwaarde zijn ingericht, hoe beter onze dienstverlening wordt.  

In september 2019 brachten 50 collega’s van verschillende afdelingen in kaart hoe 

het werk nu is georganiseerd. Doel was te kijken hoe de toekomstige organisatie 

eruit ziet om efficiënt en klantgericht te werken. Voor elk primair proces was er  

een ontwerpteam. Opnieuw medewerkers met een actieve rol in het proces zelf.  

Elk team bracht een voorkeursscenario uit. Wat heeft een team nodig om zelf- 

standig het proces van begin tot eind te kunnen uitvoeren, zelf (bij) te sturen en  

te verbeteren? Om alle veranderingen te realiseren, besloot het bestuur om de  

komende jaren de afdelingen en teams, en ook de top van de organisatie anders  

in te richten. In 2021 start het volledige transitietraject. Vanaf midden 2021 vormen 

twee personen de directie.   

 

Toekomst Toetscentrum Horst 

Naktuinbouw draagt de verantwoordelijkheid voor het in standhouden en het  

vermeerderen van prebasismateriaal van fruitgewassen (onderstammen en groot- 

& kleinfruitrassen) over. Vanwege accreditatie-eisen kan deze activiteit niet meer 

door Naktuinbouw zelf worden voortgezet. Per januari 2021 is er een voor de  

fruitgewassen sectorbrede onafhankelijke stichting: Clean Fruit Plants Foundation.  

In het stichtingsbestuur zijn onder andere LTO, Vermeerderingstuinen Nederland 

(VTN) en Plantum vertegenwoordigd. Deze nieuwe stichting neemt in 2021 de  

verantwoordelijkheid van het in standhouden en het vermeerderen over.  

De conti-nuïteit van dit werk is daarmee voor de komende jaren gewaarborgd.  

 

Toetscentrum Horst voert in 2021 en 2022 de feitelijke werkzaamheden uit, in op-

dracht van de stichting. Ook voor de service Post Entry Quarantine (bij te importeren 

materiaal) en voor traject-/toetsingsopdrachten om materiaal ziektevrij te maken, 

kunnen bedrijven bij het Toetscentrum Horst terecht.  

 

Online platform: Naktuinbouw Academy 

In ons nieuwe online platform plaatsen we zelf ontwikkelde of ingekochte (korte) 

trainingen, leertrajecten, instructievideo’s en webinars voor en door medewerkers. 

Ook de vaktechnische opleidingen voor bedrijven bieden we stapsgewijs aan in een 

blended (online en offline) leertraject. Dit biedt ook de cursisten veel voordelen. Het 

scheelt in reistijd en geeft meer flexibiliteit. Bepaalde theoretische trainingsonder-

delen kunnen cursisten namelijk op een gewenst tijdstip en plaats volgen. Praktijk-

opdrachten en een eventueel examen doen zij bij Naktuinbouw op locatie. 
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Hoe beweegt 

Naktuinbouw 

mee in  

ontwikkelingen 

en hoe geeft zij 

samen met de 

tuinbouwsector 

een antwoord 

daarop? 



Ook zetten we dit platform in voor kennisdeling over DUS-onderzoek, waaronder de 

Toolbox-projecten. Daar is internationaal veel belangstelling voor. Door online deze 

kennis te delen gaan we minder de wereld over. Op deze manier werken we mee 

aan een duurzamere wereld. 

 

Inrichten van een teeltregister 

Er moet een overzicht zijn van welke planten waar en in welke EU-lidstaat staan. 

De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening uit 2019 schrijft dat voor. Zo kan men 

snel reageren in geval van uitbraken. Tracering is dan beter mogelijk. Dit vormde  

de basis voor de inrichting van een teeltregister. Met behulp van LEAN-principes  

werkten onze medewerkers het plan van aanpak uit. Eind 2020 startten zij met  

het teeltregister. 

 

Audit-applicatie  

Wij bieden diverse kwaliteit-plus-systemen zoals NAL, ASLN, NAFI en Elite.  

Deelnemende bedrijven van over de hele wereld auditen we frequent. Dit jaar  

ontwikkelden wij een nieuwe webapplicatie om het auditproces te ondersteunen. 

De taakgebaseerde applicatie heeft een planningsmogelijkheid, een meerjaren-

voorspelling, documentenopslag per audit, historie voor non-conformities en een 

facturatiemodule. Ook kunnen auditoren benodigde protocollen raadplegen.   

 

Minder is Meer 

In onze meerjarenbegroting staat de doelstelling ‘impuls geven aan vergroting pro-

ductiviteit’. Onder het motto M=M (Minder is Meer) keken zes werkgroepen naar de 

invulling van deze doelstelling. Thema’s waren: context Naktuinbouw, technologie, 

fysieke middelen, menselijke middelen, immateriële middelen en organiseren van 

het werk. Dit leverde veel ideeën op. Negen onderwerpen werden uitgewerkt in een 

businesscase: Capaciteitsflexibiliteit, Ploegendienst laboratoria, Voorkomen herhaal-

toets, Focus op erkenning, van Data naar Kennis, End2End-processsen, Papierloos 

kantoor en Portfoliomanagement. Eind september werden de uitkomsten van de 

businesscases aan het managementteam gepresenteerd. Het managementteam 

nam de uitkomsten mee in de jaarplannen voor 2021.  
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Informatieontwikkeling 

Wij willen onze bedrijven digitaal op maat ondersteunen. In januari keurde het MT 

het informatiebeleidsplan 2020-2024 ‘data naar informatie’ goed. Dit plan geeft de 

richting en kaders van ons informatiebeleid aan. De nieuwe ontwikkelingen en de 

snelle groei van onze data eisen een stabiele betrouwbare data-omgeving. Informatie 

is opgebouwd uit data-bouwstenen. Wij brengen nu alle data in één centrale bron 

onder (het datawarehouse). Dit vormt de fundering voor alle verdere ontwikkelingen 

van de organisatie rondom informatie. Hierdoor is de benodigde data sneller en  

efficiënter beschikbaar om informatie mee te maken. Dit is nodig voor bijvoorbeeld 

(trend)analyses, rapportages als ook voor klantvragen en het werkproces. Werk-

processen zijn daardoor beter voor te bereiden. Klantvragen zijn sneller en makke-

lijker te beantwoorden. In 2020 is een gegevens- en informatie-architectuurbasis 

gelegd en een start gemaakt met procesinrichting. In 2021 gaan we hiermee verder. 

 

Neem initiatief in aanspreken (NINA) 
In 2019 introduceerden wij een nieuwe gedragscode: het Naktuinbouw Gedrags-

Kompas. Wij vinden een sfeer van openheid, veiligheid en vertrouwen belangrijk. Dit 

zorgt voor goede persoonlijke en teamontwikkeling. De training NINA geeft handvat-

ten om onze feedbackcultuur verder te stimuleren. NINA sluit ook aan bij de doelstel-

lingen van Naktuinbouw Next Level. Begin 2020 startte de training voor managers. 

De teamsessies voor medewerkers zijn in verband met corona uitgesteld naar 2021. 
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Ontwikkelingen in beeldanalyse en sequencing 
 
‘De Marvin’ 

Dit jaar werkte team R&D samen met het bedrijfsleven en Wageningen University 

& Research (WUR) aan het verbeteren van de mogelijkheden van ‘de Marvin’. Dit 

beeldanalyseapparaat maakt foto’s van plantmateriaal, waarmee het 3D-beelden 

opbouwt. Onderzoekers kijken of op basis van algoritmen het apparaat zelf kan 

analyseren wat de variatie is in het aangeboden materiaal. Als dat lukt, kan de  

analyse een standaard worden: de beoordeling verloopt hierdoor altijd op dezelfde 

manier. Daarmee is het inzetbaar voor bijvoorbeeld het bepalen van de kwaliteit 

van een zaadpartij aan de hand van gekiemde planten.  

 

Sequencing 

Ons team R&D verdiept de mogelijkheden van sequencing. Deze techniek brengt 

DNA-volgorde in beeld. Met sequencing kan de onderzoeker erfelijk materiaal  

analyseren en het hele DNA/RNA in beeld brengen. Of juist kleine unieke stukjes 

(de merkers). Doel is om zonder twijfel het ras te bepalen of te zien welke ziekte-

verwekker aanwezig is. Daarnaast startten wij dit jaar met het opzetten van een 

DNA-database. Met informatie over welke rassen genetisch erg op elkaar lijken, 

zetten wij gerichter proeven op. In de toekomst kan dit mogelijk een kortere onder-

zoeksperiode opleveren voor het DUS-onderzoek. 

 

Bestemming klant 

In 2017 startten wij met het maken van klantreizen in het project Bestemming 

Klant. In gesprek met klanten ontdekten we wat goed gaat of juist beter kan. Door 

dit beter te begrijpen en te ervaren, zien wij hoe we onze processen kunnen ver-

beteren. Resultaat: een hogere klantgerichtheid en efficiëntere werkwijzen. Er zijn 

klantreizen gehouden voor onder meer het verbeteren van het proces in kwaliteits-

keuringen, kwekersrechtonderzoek en exportkeuringen. Met de uitkomsten konden 

wij onder meer de communicatie met de klant en het ontsluiten van informatie 

verbeteren. Dit jaar namen onze medewerkers het proces rondom het kwaliteit-

plus-systeem Naktuinbouw Elite Siergewassen onder de loep. In 2021 gaan we aan 

de slag met de verbeterpunten die hieruit voortkwamen.  

 

Klantgericht schrijven 

We kiezen voor een heldere manier van schrijven. Zodat het doel van een e-mail of 

brief direct duidelijk is voor de ontvanger. Een werkgroep van acht schrijfcoaches 

monitort de schrijfwijzen binnen Naktuinbouw. Dit jaar implementeerden we een 

online tool voor MS Word en MS Outlook. Deze helpt bij het opstellen van klant- 

gerichte brieven en e-mails. In 2020 zijn al onze standaardbrieven en e-mails her-

schreven. Ook volgden diverse collega’s de online workshop Klantgericht schrijven 

om deze schrijfstijl aan te leren. We merken dat de heldere communicatie werkt. 

Onze klanten reageren sneller, betalen eerder en doen eerder hun teeltaangiften. 
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Ziekten & plagen 

 

 

Noodmaatregelen ToBRFV 

Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) kan voorkomen op tomaat, paprika en 

Spaanse peper. ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken 

in de teelt. Tobamovirussen zijn makkelijk via contact (mechanisch) overdraagbaar 

op waardplanten en dus zeer besmettelijk. In oktober 2019 stelde de NVWA op een 

bedrijf in de gemeente Westland ToBRFV vast. Dit was de eerste Nederlandse vondst 

van dit schadelijke virus. Het leidde tot een onderzoek om de omvang van ToBRFV-

aanwezigheid in de Nederlandse tomatenteelt te bepalen. De Europese Commissie 

stelde in 2020 nieuwe noodmaatregelen vast om nieuwe introducties in de EU en 

verdere verspreiding van dit virus te voorkomen. Deze nieuwe maatregelen zijn 

voornamelijk afgekondigd vanwege uitbraken in meerdere lidstaten.  

 

PCR-toetsen 

Naktuinbouw ontwikkelde toetsprotocollen voor ToBRFV op plantmateriaal en zaden. 

Vanaf augustus werd de PCR-toets ingezet voor detectie van ToBRFV. Voor monsters 

van zowel plantmateriaal als zaden die positief worden getoetst, volgt er een be-

vestigingstoets. Deze wordt afgenomen bij het Nationaal Referentiecentrum Fyto-

sanitair (NRC-fyto) van de NVWA met een andere PCR-toets. Deze nieuwe procedure  

is een uitvloeisel van de nieuwe Europese noodmaatregel ToBRFV 2020/1191. Die 

vervangt de noodmaatregel 2019/1615, die op 1 november 2019 in werking trad. 

 

Webtool 

Het Nationaal Referentiecentrum fytosanitair (NRC-fyto) en Naktuinbouw ver-

zamelden dit jaar informatie over besmettingen met ToBRFV en delen deze in  

een interactieve webtool. De NVWA neemt het voortouw bij het onderzoek naar  

de diversiteit en de verspreiding van dit virus. Zij nodigde internationale collega-

wetenschappers uit hun gegevens aan de webtool toe te voegen. De NVWA onder-

houdt de online tool. Deze Nextstrain webtool wordt wereldwijd ook gebruikt voor 

bijvoorbeeld tracering van het coronavirus.  
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Uitgelicht 
 
Wij ondersteunen de NVWA en  

de sector bij het signaleren en  

handelen bij (quarantaine) ziekten 

en plagen, zoals ToBRFV. 

 

Voor de Raad voor de Boom- 

kwekerij voeren wij inspecties  

uit op bacterievuur.  

 

Wij ondersteunen de sector met de 

implementatie van de EU-Plant-

gezondheidsverordening. Hiervoor 

kregen wij een vergoeding van het 

ministerie van LNV. 



ToBRFV-audit 

In november 2020 werkten wij mee aan een audit door de Europese Commissie.  

De audit ging over de nieuwe noodmaatregelen voor ToBRFV. De NVWA werd geaudit 

door de Europese Commissie. Naast Naktuinbouw werkten ook enkele bedrijven en 

het KCB aan de audit mee. De Europese Commissie keek vanuit Ierland online mee 

en sprak haar waardering uit. Bij Naktuinbouw Laboratoria werden het protocol, de 

uitvoering van toetsen bij surveys en dienstverlening beoordeeld. Ook werd het 

NAL-systeem geaudit. De auditoren zagen dat we dit op een goede manier hebben 

geregeld en geborgd met de NVWA. Begin 2021 verwachten we de eindrapportage. 

 

Extra hygiënesluis 
In de intensieve glastuinbouw zijn de laatste jaren steeds meer plantenziekten 

zoals ToBRFV aan de orde van de dag. Ziekten en plagen komen door planten en 

plantmateriaal, maar ook via bezoekers, gemakkelijk de kassen binnen. Naast  

onze huidige hygiënemaatregelen plaatsten we in oktober een hygiënesluis in  

ons kassencomplex Variety Center. Medewerkers en bezoekers ontsmetten zich 

door bij binnenkomst eerst de hygiënesluis te passeren. Daarnaast liggen bij alle 

kasingangen ontsmettingsmatten voor extra hygiëne.  

 

Minder aantastingen bacterievuur 

Voor de Raad voor de Boomkwekerij voeren wij jaarlijks inspecties uit op bacterie-

vuur (Erwinia amylovora) in de elf bacterievuurvrije zones in Nederland. Bacterie-

vuur heeft sinds december 2019 een RNQP-status. Na jaren van stijging in het 

aantal vondsten in Nederland, was er nu een behoorlijke afname: 131 vondsten in 

2020 tegen 219 vondsten in 2019. Zowel in de Groene Ruimte als in de kwekerijen  

is minder bacterievuur aangetroffen. Het is lastig te verklaren wat de oorzaak van 

meer of minder besmettingen is. De inspectiewerkzaamheden en werkwijze zijn 

niet veranderd ten opzichte van andere jaren. De minder gunstige omstandigheden 

voor verspreiding van bacterievuur kunnen de aanleiding zijn. 

 

 

Plantgezondheidsverordening 

 

Op 14 december 2019 werd de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. 

Wij ontvingen in 2020 bijna 1.400 aanvragen van bedrijven om zich te registreren. 

Hiervan zijn er circa 1.000 bij Naktuinbouw geregistreerd. Het andere deel is geregis-

treerd bij andere keuringsdiensten.  

 

De geregistreerde bedrijven werden geautoriseerd om het plantenpaspoort af te 

geven. Onder meer pot- en kamerplanten bestemd voor de eindconsument werden 

plantenpaspoortplichtig. Ook producenten van witlofpennen, kerstbomen en gras-

zoden en andere zodenvormende producten kwamen onder de nieuwe EU-Plant-

gezondheidsverordening te vallen. Wij hielden nauw overleg met de verschillende 

branches en NVWA vanwege de registratieplicht. Besloten is dat deze bedrijven 

onder de registratieplicht van Naktuinbouw vallen. Vanaf begin 2020 bezochten 

keurmeesters deze bedrijven voor de eerste keer. 
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Uitgelicht 
 
Naktuinbouw ontving van het  

ministerie van LNV een bijdrage 

voor het ondersteunen van de  

sector in de voorbereiding op  

de Brexit. 

 

Brexit 

 

 

De Brexit nam de afgelopen jaren veel tijd in beslag. Er was lang onzekerheid over 

de handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) na 31 december 2020. Met  

vragenlijsten, gesprekken en bijeenkomsten haalden wij informatie op over hoe  

bedrijven zich voorbereiden op de Brexit. Met onze sectoren bleven wij in gesprek. 

Ook overlegden we regelmatig met NVWA, LNV en de keuringsdiensten. Wij organi-

seerden voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met brancheorganisaties 

Anthos en Plantum. Ook sloten wij aan bij online en offline overleggen en bijeen- 

komsten in de regio’s. 

 

Extra capaciteit 

Met de opgehaalde informatie maakten wij een inschatting van het extra werk dat 

de Brexit meebrengt. En welke capaciteit nodig is. We namen in 2020 vier extra  

medewerkers aan: keurmeesters en planningmedewerkers. Wij kwalificeerden ook 

extra keurmeesters voor dit type inspecties. In december hadden 55 keurmeesters 

een kwalificatie voor inspecties op het VK. Op basis van de vele vragen maakten wij 

een vraag- en antwoordpagina op onze website. Daarnaast ontving onze achterban 

onze maandelijkse nieuwsbrieven en extra nieuwsalerts. 

 

Scenario’s 

Lange tijd was onduidelijk welke richting de Brexit opging. Daarom werkten  

wij verschillende scenario’s uit met de mogelijke gevolgen voor Naktuinbouw. 

Samen met NVWA en KCB werkten wij aan een erkenningsregeling met voor- 

raadkeuringen. Deze werd in december 

2020 van kracht. Bedrijven kunnen dan  

een bulk laten keuren. Deze mogen zij 

vervolgens verder verdelen over meer-

dere zendingen. Onze inspectietijd  

gaat daarmee omlaag. Voor het bedrijf 

betekent het minder verstoring van het 

bedrijfsproces. Dit idee werken wij in 

2021 verder uit met voorraadkeuringen  

in kassen en compartimenten. 

 

e-CertNL 

Voor de export van plantmateriaal naar derde landen (buiten de EU) is het verplicht 

een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit 

doen bedrijven via het overheidssysteem e-CertNL.  

Door de uittreding van het VK uit de EU krijgen meer bedrijven dan voorheen met  

e-CertNL te maken. We organiseerden in 2020 vier online e-CertNL-trainingen.  

In totaal namen er 55 cursisten deel. 

  

Daarnaast ontwikkelden we een SMS-alert voor eCertNL. Het komt helaas weleens 

voor dat het programma e-CertNL een storing heeft. Dan is het opmaken van een 

fytosanitair certificaat of het aanvragen van een exportinspectie niet mogelijk. De 

NVWA meldt de storing op www.e-cert.nl. Om direct van de storing op de hoogte  

te zijn, kunnen klanten zich gratis aanmelden voor de SMS-alert. Zij ontvangen dan 

een bericht als e-CertNL storing heeft en ook als de storing is opgeheven. 
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Uitgelicht 
 
Diverse projecten dragen  

internationaal bij aan het  

wereldwijd versterken van  

kwekersrechtsystemen. 

 

Het CPVO, de RVO en het  

ministerie van LNV dragen  

financieel bij voor het uitvoeren  

van deze projecten. 

Internationale projecten   voor kwekersrecht 

 

UPOV-werkgroepen 

Naktuinbouw is actief betrokken bij verschillende werkgroepen van de UPOV.  

UPOV is de wereldwijde organisatie ter bevordering van kwekersrecht. Hier zijn 

meer dan 70 landen bij aangesloten. Per 30 oktober 2020 is collega Marian van 

Leeuwen voorzitter van de UPOV-TWV. De Technical Working Party for Vegetables 

(TWV) van UPOV is de werkgroep voor het DUS-onderzoek in groenten. Naktuin-

bouw is blij dat Marian hiermee haar jarenlange UPOV-ervaring kan inzetten. 

 

CPVO-projecten 

Het Europese project Harmorescoll richt zich op het opzetten van een systeem voor 

geharmoniseerde referentiecollecties van isolaten, standaardrassen en differentiële 

sets. Het doel is om bepaalde toetsingen op ziekteresistenties voor het rassen-

onderzoek nog verder te harmoniseren. Naktuinbouw heeft een leidende rol in  

dit project. Met de opgedane ervaring in bestaande initiatieven, zoals de Plantum 

Isolatencollectie, willen de betrokken organisaties een nieuw Europees netwerk  

opbouwen. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen. Ook verbetert hiermee de  

beschikbaarheid van referentiemateriaal.  

In oktober 2020 was de eerste online jaarvergadering met 22 aanwezigen. Het project 

startte met het raadplegen van CPVO-protocollen en UPOV-richtlijnen. Het benodigde 

referentiemateriaal werd gedefinieerd: 145 isolaten van 58 plantenziekten of plagen 

en 455 rassen van 15 gewassen.  

 

IMODDUS-projecten 

Naktuinbouw is ook actief in een aantal door het CPVO gefinancierde onderzoeks-

projecten om het DUS-onderzoek te verbeteren: Integration of Molecular Data into 

DUS Testing (IMODDUS). 

 

Plant Variety Protection  
Toolbox 2020 

Met onze specialistische kennis helpen we  

andere landen met het opzetten, imple men- 

   teren en/of verbeteren van hun kwekers-  

            rechtsyteem. Hiervoor ontwikkelden  

               wij de Plant Variety Protection Tool- 

                 box. Deze bestaat uit een aantal 

                   ‘instrumenten’. Denk aan training  

                   en ondersteuning op locatie. Het  

                   doel is: access to good quality seeds 

                    for farmers worldwide.  

                     In 2020 gingen de meeste van de  

                    geplande activiteiten niet door of  

                  werden uitgesteld vanwege corona.  

               Wel verleende het ministerie van LNV 

    toestemming om het budget van 2020 voor 

      andere aan internationaal kwekersrecht- 

        gerelateerde activiteiten te besteden.  

 



De focus lag in 2020 op het digitaliseren van tools:  

•    We werkten aan het ontwikkelen van UPOV Prisma, de online tool voor het  

     aanmelden van kwekersrechtaanvragen.  

•    Vanwege corona en het ToBRFV-virus is het lastig om DUS-onderzoeken te  

     bezoeken. Daarom investeerden wij in een Hololens. Dit is een mixed reality- 

     apparaat met apps. Zo kunnen wij aan aanmelders op afstand real life een  

     kwekersrechtproef laten zien. 

•    We maakten korte video’s van verschillende aspecten van DUS-onderzoek. Deze 

     video’s gebruiken we in presentaties en trainingsmodules van Naktuinbouw  

     Opleidingen en voor toekomstige Toolbox-activiteiten. 

•    We ontwikkelden leermodules als oefening voor het nieuwe online leerplatform 

     van Naktuinbouw: Naktuinbouw Academy. De ene module gaat over de soorten 

     aanvragen en de andere over het belang van kwekersrecht en de voordelen  

     daarvan. Deze modules kunnen indien nodig worden herzien en aangepast. 

•    We werken aan een promotievideo over wat de Toolbox is en wat de doelen zijn. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
De RVO financiert verschillende internationale kwekersrechtprojecten, zoals in 

2020 in Tanzania, Myanmar, de Filipijnen en Nigeria:  

•    In Tanzania werken we mee aan een meerjarig project in het gewas aardappel. 

     De NVWA leidt dit project. Naktuinbouw richt zich op het mee opzetten van  

     een systeem voor DUS- en cultuurwaarde-onderzoek in Tanzania. 

•    Myanmar werkt eraan om lid te worden van de UPOV. Het land is bezig met  

     implementatie van hun kwekersrechtsysteem met bijbehorend onderzoek.  

•    De Filipijnen werkt aan een National Seed Technology Park (NSTP). De Filipijnse  

     overheid heeft via de Nederlandse ambassade gevraagd of Nederland hierbij  

     kan assisteren met kennis. Het ministerie van LNV en Naktuinbouw voerden  

     hiervoor in november en december 2020 een digitale inceptiemissie uit. Dit  

     leidt mogelijk tot een vervolgproject. 

•    In januari 2020 startte een vierjarig project voor het verbeteren van de zaaizaad-

     sector in Nigeria. Wageningen University & Research leidt dit project. Naktuin- 

     bouw richt zich op het ondersteunen en inrichten van een kwekersrechtsysteem 

     en het optimaliseren van toelating tot de Nigeriaanse Nationale lijst. 

 

Europese projecten 

Naktuinbouw werkt mee aan het voorbereiden van Europese landen om wetgeving 

en de praktische invoer daarvan aan te laten sluiten bij de EU-wet- en regelgeving. 

In maart 2021 start een EU Twinning project met de Oekraïne. Dit project is opgezet 

samen met Letland en Polen. Het gaat om regelgeving op het gebied van uitgangs-

materiaal. De focus ligt op GMO, fytosanitaire zaken, laboratoriumwerkzaamheden 

en kwekersrecht- en toelating. Naktuinbouw is met name bij de laatste twee onder-

werpen betrokken. 

 

Daarnaast werken wij mee aan EU IPKey-projecten. IPKey zijn Intellectual Property 

Key projects. In oktober 2020 gaven wij samen met zes partners binnen de EU een 

online training aan DUS-onderzoekers van alle DUS-stations in China. Dit was ook 

voor de eerste keer dat alle onderzoekers in China gelijktijdig training volgden. 

Naktuinbouw is actief in een door de EU gefinancierd project om het kwekersrecht 

in de OAPI-landen te ondersteunen. Het gaat om zeventien Franstalige landen in 
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Afrika. Zij hebben net als in de EU één gezamenlijk systeem voor kwekersrecht. 

Met één aanvraag bij OAPI kan er dus in zeventien landen kwekersrecht worden 

verkregen. In januari was er een hybride bijeenkomst in Lomé (Togo). Twintig  

deelnemers uit Afrikaanse landen leidden deze vergadering. Deze werd digitaal  

bijgewoond en ondersteund door UPOV, CPVO, GEVES, GNIS en Naktuinbouw.  

 

Methodiekenonderzoek 

Met methodiekenonderzoek verbeteren we de kwaliteit van het DUS-onderzoek en 

vergroten de efficiëntie. Het ministerie van LNV stelt de komende tien jaar elk jaar 

een budget hiervoor beschikbaar. Dit jaar is dat verhoogd van 171.000 euro naar 

250.000 euro. Daarmee kan de Raad voor plantenrassen blijvend investeren in het 

verbeteren van de kwaliteit van het DUS-onderzoek. Nederlandse onderzoeksorga-

nisaties kunnen projecten indienen voor verbetering van het DUS-onderzoek. Naast 

Naktuinbouw sturen ook andere organisaties onderzoeksvoorstellen in, zoals  

Wageningen University & Research (WUR), de branchevereniging voor bloembollen 

(KAVB), Louis Bolk Instituut en het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN). De Raad 

voor plantenrassen keurde 14 projectvoorstellen van Naktuinbouw voor 2020 goed. 

 

Wij werkten onder meer aan:  

•    Het uitbreiden van de referentiecollecties met DNA van onder meer hennep,  

     gras, aardappelen, maar ook rozen en Phalaenopsis, uien, sla en bonen.  

     Dit is deels gefinancierd door de Raad voor plantenrassen. 

•    Het geautomatiseerd inlezen van rasbeschrijving. 

•    Onderzoek naar rasafstanden.  

•    Fenotypering: het objectief en geautomatiseerd meten van DUS-kenmerken.  

     Dit onderzoek is net gestart. 

 

INVITE 

De EU financiert een Europees pro-

ject gericht op onder andere feno-

typering: INVITE. Dit is een vijfjarig 

onderzoeksproject gericht op de 

verbetering van het cultuurwaard-

eonderzoek (VCU: value for culti-

vation and use). Wij leveren een 

aandeel in beeldanalyse, DNA en  

de ontsluiting van data. We vinden 

het belangrijk om op een zo be-

trouwbaar en efficiënt mogelijke 

manier DUS- en CGO-onderzoek  

uit te voeren. Dit project levert  

daar een bijdrage aan. Wij focussen 

op voorbeeldgewassen die in de  

Nederlandse situatie van belang 

zijn. Dit is met name aardappel,  

Engels raaigras, tarwe en tomaat. 

Hierin werken we nauw samen met 

Wageningen University & Research 

(WUR). 

Naktuinbouw Jaarverslag 2020 23



24 Naktuinbouw Jaarverslag 2020

Jaarrekening 
Op 4 maart 2021 verklaarde de  

accountant van Naktuinbouw  

dat de jaarrekening is opgesteld 

in overeenstemming met Titel 9 

boek 2 BW. De jaarrekening  

geeft een getrouw beeld van de 

grootte en samenstelling van het 

vermogen per 31 december 2020 

en van het resultaat over 2020.  

Ook verklaart de accountant dat 

is voldaan aan het geldende  

controleprotocol keuringsinstel-

lingen d.d. 6 februari 2003 van 

het ministerie van Economische 

Zaken en het Controleprotocol 

WNT. Het bestuur stelde de jaar-

rekening op 12 maart 2021 vast.

Financiële verantwoording 
 

 

Naktuinbouw voert in het publieke domein op wetgeving gebaseerde (overheids-) 

taken uit. Dit zijn met name keuringen en rassenonderzoek. Daarnaast bieden wij 

in het private domein een scala aan diensten aan. Deze zijn niet direct op wetgeving 

gegrond, maar hebben daar wel een verbinding mee. Zoals kwaliteit-plus-program-

ma’s, toetsingsmogelijkheden en trainingen. Hier kunnen bedrijven vrijwillig gebruik 

van maken. In de tarieven, rapportages en financiële verantwoording zijn de op wet-

geving gebaseerde activiteiten en de  activiteiten in het private domein gescheiden. 

 

In 2020 bedraagt de exploitatieomvang 32,2 miljoen euro. Het boekjaar 2020 sluit af 

met een positief resultaat, voor belasting, van € 91.000. Naktuinbouw is financieel 

gezond. Onze solvabiliteit en liquiditeit zijn ruim voldoende. 

 

Kostenmaker- kostendragerprincipe 

Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk. De voor onze wettelijke taken gehanteerde 

keuringstarieven zijn volgens de vereisten van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 

opgesteld. De tarieven zijn goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur  

en Voedselkwaliteit. Wij werken volgens het kostenmaker- kostendragerprincipe. 

Dat betekent dat de inkomsten zijn gebaseerd op kostendekkende tarieven voor  

rassenonderzoek, keuringen en laboratoriumwerkzaamheden. Geïnde keurings-

gelden gebruiken wij niet voor andere doeleinden. 

 

Bijdragen van het ministerie van LNV 

Naktuinbouw ontving in 2020 een subsidie van het ministerie van LNV voor het  

ondersteunen van de sector in voorbereiding op Brexit. Dit geld is besteed aan het 

werven en opleiden/trainen van keurmeesters. Ook kregen wij een subsidie voor 

ondersteuning van de sector voor de implementatie van de EU-Plantgezondheids- 

verordening (zie pag. 19).  

Met methodiekenonderzoek verbeteren we de kwaliteit van het DUS-onderzoek.  

De Plant Variety Protection Toolbox richt zich op het opzetten, implementeren en 

verbeteren van het kwekersrechtsyteem in andere landen (pag. 21). Voor zowel  

het methodiekenonderzoek als voor de Toolbox ontvingen wij een bijdrage van  

het ministerie van LNV. 

 

 



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

Vorderingen op korte termijn 

Liquide middelen 

 

 

 

 

 

EXPLOITATIEREKENING 2020 

 

BATEN 

 

Keuringen 

Laboratoria 

Rassenonderzoek 

Overige 

 

 

 

 

 

Alle bedragen x € 1.000,- 
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Kasstroom / balans / exploitatie

 

2020  

 

11.765 

5.696 

5.627 

 

 

23.088 

 

 

 

 

2020 

 

14.618 

8.560 

8.891 

166 

 

 

 

32.235

 

2019 

 

10.626 

7.518 

8.336 

 

 

26.480 

 

 

 

 

2019 

 

14.052 

7.981 

8.489 

285 

 

 

 

30.807 

 

2020  

 

12.408 

429 

0 

10.251 

 

23.088 

 

 

 

 

2020 

 

23.874 

2.878 

3.256 

2.113 

185 

- 71 

 

32.235

 

2019  

 

12.479 

367 

4.194 

9.440 

 

26.480 

 

 

 

 

2019 

 

22.898 

2.552 

3.223 

2.291 

258 

-415 

 

30.807 

 

PASSIVA 

 

Algemene reserve 

Voorzieningen 

Schulden op lange termijn 

Schulden op korte termijn 

 

 

 

 

 

 

LASTEN 

 

Personeelskosten 

Huisvesting en afschrijvingen 

Algemeen en communicatie 

Materiaal en projecten 

Overige lasten 

Mutatie algemene reserve 

KASSTROOMOVERZICHT                     2020        2019 

 

Resultaat volgens exploitatierekening      – 72        – 415 

Afschrijvingen                                            1.481        1.754 

Mutaties voorzieningen                                  62               3 

 

Kasstroom uit exploitatie                   1.471       1.342 

                                                                                                 

Mutaties in het werkkapitaal                 – 1.899        – 804 

Investeringen                                           – 2.281     – 1.818 

 

Afname/toename liquide middelen – 2.709     – 1.280 

                                                                                                 

Geldmiddelen per 1 januari                      8.336        9.616 

                                                                                                 

Geldmiddelen per 31 december         5.627       8.336 

 



26 Naktuinbouw Jaarverslag 2020

Klachten en bezwaren 

 

 

Kwaliteit en openheid 

Dit zijn belangrijke waarden voor ons. Maar soms komt het voor dat zaken toch niet 

naar tevredenheid worden afgehandeld. Naktuinbouw heeft hiervoor een klachten-

procedure die te vinden is op www.naktuinbouw.nl/klacht-over-naktuinbouw.  

Onderstaand het overzicht klachtbehandeling 2020 zoals de Algemene wet bestuurs-

recht dat (in hoofdstuk 9) voorschrijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat staat niet in dit overzicht? 

Bezwaarschriften die Naktuinbouw ontving over door het bestuur of de Minister 

vastgestelde regelgeving staan niet in dit overzicht. Net als klachten over de wet-

telijk vastgestelde tarieven. In 2020 waren dit 10 bezwaarschriften. Het gaat hier 

vooral om bezwaren over door Naktuinbouw gezonden facturen voor verrichte  

keuringen. Daarvan waren er 6 ongegrond. Eén bezwaar deels gegrond/ongegrond 

en de overige bezwaren niet ontvankelijk. 

  

Klachtenprocedure teeltmateriaal 

Bedrijven kunnen bij Naktuinbouw klachten voor onderzoek indienen over geleverd 

teeltmateriaal. Dit kan aan hen of door henzelf geleverd teeltmateriaal zijn. Ook 

klachten over kwaliteit van het materiaal bij meningsverschillen tussen afnemer 

en leverancier kunnen bedrijven bij ons melden. Een klacht moet aan bepaalde 

voorwaarden voldoen voordat we deze in behandeling nemen. Afnemer en leveran-

cier moeten eerst met elkaar in contact komen om de klacht op te lossen. Als dit 

niet lukt, kunnen betrokkenen zich tot Naktuinbouw richten voor een onafhanke-

lijk oordeel. We zien het aantal klachten teeltmateriaal bij Naktuinbouw afnemen. 

Leveranciers en afnemers lossen het steeds vaker gezamenlijk op. 

 

   Afdeling         Gegrond         Ongegrond       Afgerond                  Aantal 

                                                                        zonder conclusie 

   Bloemisterij                                                                       1                               1 

   Boomkwekerij                                     2                                                              3 *) 

   Groente                    1                          3                                                              4 

   *) één klacht is nog in behandeling.

Afdeling 

Algemeen 

 

Keuringen 

 

Laboratoria 

 

Laboratoria 

Laboratoria 

 

Laboratoria (2x) 

 

Keuringen 

Keuringen 

 

Aard van de klacht 

Bejegening door medewerker 

 

Tariefstelselwijziging bosbouwkun-

dig teeltmateriaal onjuist toegepast 

Ingezonden monsters te snel  

vernietigd 

Geen rasechtheid bij aardbeiplanten 

Misverstand over omvang  

ingezonden monsters  

Doorlooptijd toets is niet naar  

verwachting klant 

Onjuiste registratie 

Misverstand over facturering  

toetskosten bij export 

Oordeel 

Ongegrond 

 

Ongegrond 

 

Gegrond 

 

Gegrond 

Deels gegrond / 

deels ongegrond 

Ongegrond 

 

Gegrond 

Gegrond

Bevindingen 

Bedrijf geattendeerd op Nationale  

Ombudsman 

Stelselwijziging nader toegelicht  

aan bedrijf 

Betreffende toetsingen niet berekend  

aan klager 

Klager schadeloos gesteld 

In gesprek met klager gang van zaken  

toegelicht. Factuur is deels gecrediteerd. 

Naktuinbouw kan geen toezegging doen 

over doorlooptijd. Nog in gesprek met klant.  

Juiste mutatie doorgevoerd 

Factuur gecrediteerd

Naktuinbouw 

Postbus 40 

2370 AA Roelofarendsveen 

Tel +31 (0)71 332 62 62 

www.naktuinbouw.nl 

info@naktuinbouw.nl 
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Onze visie:  

Alle tuinbouw-

ondernemers  

in de wereld 

hebben toegang 

tot goed, gezond 

en betrouwbaar 

teeltmateriaal. 


