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Naktuinbouw is de kwaliteitsdienst voor de tuinbouwsector. Naktuinbouw 

staat voor Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw. Wij 

werken onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  

Onze hoofdtaken zijn keuren en inspecteren, rassen onderzoeken, toetsen  

en analyseren. Onze kennis delen we actief met onze partners en bedrijven 

in de tuinbouwsector. Daarbij is het creëren van wereldwijde markttoegang 

voor Nederlands teeltmateriaal onze drijfveer. 

Wij zijn een kennis- en expertise-

centrum voor teeltmateriaal in  

de tuinbouwsector. Wij kijken 

voortdurend hoe we ons werk zo 

efficiënt mogelijk kunnen doen.  

De tuinbouwsector - nationaal én 

internationaal - verandert voort-

durend. Dat vraagt flexibiliteit en 

wendbaarheid van onze medewer-

kers. Het stelt eisen aan hoe we 

onze organisatie inrichten. Onze 

medewerkers hebben veel en specialistische kennis in huis. Het up-to-date 

houden van de kennis en het delen van die kennis met de sector vinden wij 

belangrijk. 

Ook vinden we het belangrijk om maatschappelijk en duurzaam verantwoord 

te werken. Daarbij hebben we oog voor het milieu, duurzame inzetbaarheid 

van ons personeel en onze toekomstige generaties. In dit jaarverslag laten we 

zien waar we in 2018 aan hebben gewerkt om onze missie uit te voeren. 
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DIT IS    NAKTUINBOUW

Alle tuinbouwondernemers – waar ook  

in de wereld – hebben toegang tot goed,  

gezond en betrouwbaar teeltmateriaal  

van geschikte rassen. 

Plantgezond de wereld rond!



Martijn Weijtens 

Manager Ministerie  
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) 
Directie Plantaardige Agro-
ketens en Voedselkwaliteit  

Het is 120 jaar geleden dat de Phytopathologische 

Dienst is opgericht. Deze dienst was de voorloper van 

de Plantenziektekundige Dienst, die in 2012 is opge-

gaan in de NVWA. De reden voor het oprichten van de 

Phytopatologische Dienst was het mogelijk maken 

van export van bomen naar de Verenigde Staten. De 

link met export is er nog steeds. Een betrouwbaar fyto-

sanitair garantiesysteem is de basis voor het mondiale 

vertrouwen in de gezondheid van Nederlandse planten 

en plantaardige producten. Op deze manier geeft 

Nederland toegang tot nieuwe markten en voldoen 

plantaardige producten aan de steeds strengere regels 

voor deelname aan het Europese handelsverkeer.  

Wanneer we het Nederlandse fytosanitaire garantie-

systeem in het buitenland uitleggen, benadrukken we 

de goede samenwerking in de driehoek ‘Naktuinbouw, 

NVWA en LNV’. Naktuinbouw als keuringsdienst levert 

daarbij belangrijke expertise en ervaring. De NVWA 

onder verantwoordelijkheid van de Minister van LNV 

ziet er als National Plant Protection Organisation (NPPO) 

op toe dat de fytosanitaire garanties op de juiste manier 

worden afgegeven.  

Bij het uitvoeren van haar toezichtstaak vertrouwt de 

NVWA op de nauwe en goede samenwerking met de 

plantaardige keuringsdiensten. Door jaarlijks duizen-

den gewassen te inspecteren en bedrijven te contro- 

leren draagt Naktuinbouw substantieel en actief bij 

aan de fytosanitaire garanties. Bovendien speelt hun 

kennis over de sector een onmisbare rol bij het tot 

stand komen van effectief nieuw beleid. Zo komen bij-

voorbeeld nieuwe regels tot stand over het uitvoeren 

van inspecties of het afgeven van certificaten die het 

productieproces van het bedrijf niet verstoren.  

In 2018 hebben LNV, NVWA en Naktuinbouw belang-

rijke stappen gezet bij de verdere implementatie van 

de nieuwe plantgezondheids- en controleverordenin-

gen. Zo is sinds december het verplichte fytosanitaire 

register operationeel en wordt de sector voorbereid op 

de aangepaste regels voor het nieuwe plantenpaspoort. 

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe regelgeving in. 

Een verdere samenwerking tussen LNV, NVWA en 

Naktuinbouw is noodzakelijk om de nieuwe EU-regel-

geving eind 2019 te implementeren en een mogelijke 

Brexit ordelijk te laten verlopen.  
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Wanneer we het Nederlandse fytosanitaire  

garantiesysteem in het buitenland uitleggen,  

benadrukken we de goede samenwerking in  

de driehoek ‘Naktuinbouw, NVWA en LNV’. 
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VOORWOORD    VAN DE TOEZICHTHOUDERS
Ton van Arnhem 

Directeur NPPO  
van de Nederlandse  
Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA)
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Om kennis te vermenigvuldigen moet je eerst delen 

Dit is een bekende uitspraak. Maar is kennisdelen in 

onze huidige geïndividualiseerde maatschappij nog 

wel zo vanzelfsprekend? Waarom zou je dat eigenlijk 

doen? Hier bogen wij ons over tijdens een bestuurs-

bijeenkomst. Gelijktijdig namen we afscheid van een 

aantal bestuurders en heetten nieuwe bestuurders 

welkom. Dit vanwege de nieuwe bestuursstructuur 

met sectorraden. 

We stelden in het afgelopen jaar een verbeterde versie 

van het meerjarenplan vast. Hierin staan klantgericht-

heid, slimmer werken, technologische ontwikkelingen 

en menselijk kapitaal centraal. Door de technologische 

ontwikkelingen krijgt Naktuinbouw heel veel data. 

Bijvoorbeeld door gebruik van drones en nieuwe DNA-

technologieën, die veel data genereren. Combineren we 

onze data/informatie met ‘vrij’ beschikbare big data, 

dan kunnen wij bedrijven bijvoorbeeld attenderen op 

komende ziekten en plagen of hen voorzien van 

product- en/of handelsinformatie. De bestuurders 

hadden hier een duidelijk standpunt over. Dit mag 

Naktuinbouw doen, mits het geen vertrouwelijke 

informatie betreft of de onderlinge concurrentie 

nadelig kan beïnvloeden. 

Vanuit het meerjarenplan denken we na over de  

toekomstige vormgeving van het research- en ont-

wikkelwerk en het gebruik van alle data als kennis-  

& expertisecentrum. Om te kunnen voldoen aan de 

laatste technologische ontwikkelingen en eisen, stem-

de het bestuur in met de bouw van een duurzaam 

nieuw toets- en onderzoekslaboratorium.  

Naast het nieuwe laboratorium staan in 2019 drie grote 

veranderingen op de agenda: de Brexit, de nieuwe  

EU-Plantgezondheidsverordening die per 14 december 

van kracht wordt en de nieuwe Nederlandse Plant-

gezondheidswet die de Plantenziektenwet uit 1951 

vervangt. Wij besteedden veel aandacht hieraan in de 

voorlichting naar bedrijven. Zo kunnen zij zich goed 

voorbereiden op deze grote veranderingen. 

Het bestuur boog zich verder over de afbouw van de 

instandhoudingsactiviteiten en vermeerdering van 

prebasismateriaal door het Toetscentrum in Horst. 

Ook de kadernota risicoanalyse en de beleidsregel 

vorming en omvang eigen vermogen stonden op de 

agenda. 

Onze kennis en expertise delen wij graag en actief 

met onze partners en bedrijven in de tuinbouwsector. 

Daarbij is het creëren van markttoegang voor tuin-

bouwondernemers onze drijfveer. 

Mede namens de leden van het bestuur bedank ik de 

medewerkers voor hun geweldige inzet en geleverde 

inspanningen. Ik kan verklaren dat Naktuinbouw in 

control is. In control, zoals bedoeld in het Normen-

kader voor financieel beheer en intern toezicht. 

Agnes van Ardenne 

VOORWOORD  VOORZITTER BESTUUR
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mevr. A.M.A. van Ardenne  Voorzitter

ing. W.J.J. Nijssen Vicevoorzitter   Bloemisterijgewassen 

ir. R.G. Veenenbos Bestuurslid       Bloemisterijgewassen 

J.W.J. van Leeuwen Bestuurslid       Boomkwekerijgewassen 

mr. H. Westerhof Bestuurslid       Boomkwekerijgewassen 

dr.ir. N.P. Louwaars Bestuurslid       Groentegewassen 

drs. H.G.J. Gipmans Bestuurslid       Groentegewassen 

mr. R.G.J. Broenink Secretaris

BESTUURLIJKE   STRUCTUUR
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Het overzicht van de sectorbesturen staat op onze website www.naktuinbouw.nl

Een stichtingsbestuur en drie ondersteunende sectorraden vormen de bestuurlijke 
structuur van Naktuinbouw. De voorzitter heeft een onafhankelijke positie en is  
niet gebonden aan brancheorganisaties uit de tuinbouwsector. De voorzitter zit het 
stichtingsbestuur en de drie sectorraden voor. De secretaris staat het bestuur bij.  

De Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 vereist toezicht door de overheid. Per 1 januari 

2017 benoemde de Minister van Economische Zaken mevrouw Agnes van Ardenne  

tot bestuursvoorzitter van Naktuinbouw. 

De sectorraden bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en groentegewassen 

ondersteunen het bestuur. In deze sectorraden zitten afgevaardigden namens de tuin-

bouwbrancheorganisaties. Dit zijn organisaties als LTO Nederland, Plantum, Anthos,  

de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Nederlandse gemeenten /openbaar 

groen (Vereniging Stadswerk), de groenvoorzieners en veilingen (VBN). De hoveniers-

branche (VGH) maakt niet langer deel uit van de sectorraad. Deze branche heeft nu een 

vertegenwoordiging in een adviescommissie van Naktuinbouw. 

De sectorraden richten zich op het hele werkveld van Naktuinbouw. Denk daarbij aan 

keuringen, rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek en de laboratoriumactiviteiten. 

De sectorraden bespreken met name werkplannen én de financiering van onze werk-

zaamheden. Het bestuur legt deze vervolgens in een begroting met tariefvoorstellen 

aan de Minister van LNV voor. Ook vormen de sectorraden het klankbord van de bij 

Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. Zo ontstaat er een breed draagvlak voor onze 

activiteiten en een nauwe betrokkenheid van de sectoren. 

Het stichtingsbestuur benoemt zelf haar leden. De sectorraden doen daarvoor een 

voorstel. Een bestuurder wordt voor een periode van vijf jaar gekozen. Daarna is nog 

een keer verlenging van vijf jaar mogelijk. 

Klankbord 
De leden van de adviescommissies 

voor rassenonderzoek, keuringen 

en laboratoria werken in de  

productie of handel van teelt- 

materiaal, veredelingsbedrijven  

en laboratoria.  

Zij werken bij bedrijven in de tuin-

bouwsector of in andere aan de 

tuinbouw gerelateerde bedrijven, 

zoals onderzoeksinstituten, univer-

siteiten of brancheorganisaties.  

De adviescommissies zijn een 

klankbord voor het management 

van Naktuinbouw om actuele 

zaken te bespreken. 

De leden van ons bestuur, 

sectorraden en adviescommissies 

vindt u op www.naktuinbouw.nl/ 

bestuurlijke-organisatie 
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Het bestuur stelde in 2018 het meerjarenplan  
Next Level 2.0 vast  
Dit is een vervolg op het Next Level uit 2017. Next 

Level 2.0 beschrijft welke ontwikkelingen wij de 

komende vier jaar in de tuinbouwsector verwachten 

en hoe wij daarop inspelen. Naktuinbouw-breed leg-

gen wij de focus op klantgerichtheid, slimmer werken 

(productiviteitsverbetering), technische innovaties en 

ontwikkeling van medewerkers. 

Op 14 december 2019 wordt de nieuwe  
EU-Plantgezondheidsverordening van kracht 
De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet 

om de huidige Europese fytosanitaire regels te moder-

niseren en te harmoniseren. Voor onze geregistreerde 

bedrijven heeft dit een aantal gevolgen. Zo krijgt vrij-

wel ieder product te maken met plantenpaspoorten. 

Samen met de NVWA en de sectoren zorgden we voor 

het informeren van betrokken bedrijven, software-

leveranciers en leveranciers/producenten van verpak- 

kingsmateriaal.  

De aankomende Brexit vroeg aandacht 
Al in 2017 startten de voorbereidingen voor de komst 

van een mogelijke Brexit. In 2018 was er een toename 

van 15% aan nieuwe siergewassen waaraan we rassen-

onderzoek voor kwekersrecht uitvoerden. Ook namen 

we extra keurmeesters aan om ons goed voor te berei-

den op meer fytosanitaire exportinspecties. 

We startten met de voorbereidingen voor de bouw 
van een groter laboratorium 
Met een nieuwe faciliteit kunnen we de stijgende vraag 

naar gezondheidstoetsingen aan. Ook om allerlei 

nieuwe methoden en technieken voor praktische toe-

passing te ontwikkelen. Met name op DNA-gebaseerde 

technieken. In 2018 zetten we een Europese aanbeste-

ding uit en startten de eerste voorbereidingen. Het 

nieuwe laboratorium moet in 2021 in gebruik zijn.  

Een veilige, prettige werkomgeving is van groot belang 
In 2018 implementeerden we de nieuwe ISO-norm 

9001:2015. Maar niet alleen een veilige werkomgeving, 

ook het welzijn van onze medewerkers staat hoog in 

ons vaandel. En dat wordt gewaardeerd.  

De uitkomst van een onafhankelijk medewerkers-

bevlogenheidsonderzoek leverde ons de titel ‘Beste 

Werkgever 2018-2019’ op. Een titel om trots op te zijn!
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MT EN DIRECTIE   NAKTUINBOUW
De directeur en de afdelingshoofden vormen samen het managementteam (MT). Het MT stemt af over en 
coördineert de beleidsvoorbereiding, bestuurlijke ondersteuning en de uitvoering.  
V.l.n.r.: Bert Scholte (Rassenonderzoek), Marcel Brans (Kennis & Competentieontwikkeling), Hennie Stavleu
(Financiën & Middelen), John van Ruiten (directeur, ad. interim Hoofd Laboratoria) en Ron Bleijswijk (Keuringen).
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Wettelijke taak
Als zelfstandig bestuursorgaan opereren wij onpartijdig en onafhankelijk. Wij 

werken onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Wij 

voeren rassenonderzoeken, keuringen en laboratoriumtoetsingen uit.  

Volgens Europese richtlijnen 
Naktuinbouw hanteert de voorschriften van de Europese richtlijnen voor het 

in de handel brengen van teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en 

groentegewassen én de Europese fytosanitaire richtlijn. Deze richtlijnen zijn 

in de Nederlandse wetgeving verankerd via de Zaaizaad- en plantgoedwet en 

de Plantenziektenwet. Daarnaast voeren wij plantenrassenonderzoek uit in 

opdracht van het CPVO (het Europese Community Plant Variety Office) en de 

Raad voor plantenrassen. 

Kwaliteitsverbetering 
Dat doen wij onder andere met kwaliteit-plus-systemen en via laboratorium-

toetsingen. Met trainingen dragen wij bij aan mogelijkheden voor bedrijven om 

kwaliteit van hun medewerkers en daarmee hun teeltmateriaal te verhogen. 

Accreditatie en certificatie 
Wij voeren onze taken op een hoog kwaliteitsniveau uit. De activiteiten voldoen 

aan verschillende (accreditatie)normen. Onafhankelijke, externe organisaties 

beoordelen deze taken. Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Wij hebben de volgende accreditaties 

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

• NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (L549*); Laboratoriumverrichtingen

• CPVO Entrustment; Rassenonderzoek

• ISTA Accreditaion (NLDL02); Monstername en zaadanalyse:

* Concrete omschrijvingen van de scope staan op de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl
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DIT IS   WAT WIJ DOEN

Wij bewaken de kwaliteit van producten, 

processen en ketens in de tuinbouw.  

Dat doen wij binnen én buiten Nederland. 

Dit hoofdstuk gaat over onze kerntaken.
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De scope van de accreditaties/certifi-

caties zijn te vinden op de sites van: 

• Raad voor Accreditatie:

www.rva.nl

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

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



1. Keuringen
Bedrijven die teeltmateriaal in bloemisterij-, boomkwekerij- of groente- 
gewassen vermeerderen en/of verhandelen zijn bij wet verplicht zich te 
registreren bij Naktuinbouw. In december 2018 waren er 3.065 bedrijven  
bij Naktuinbouw geregistreerd.  

Kwaliteitskeuringen 
Onze keurmeesters controleren 

periodiek bij de bedrijven het 

teeltmateriaal op identiteit, kwa-

liteit en gezondheid. Als het ma-

teriaal voldoet aan de eisen mag 

het worden verhandeld met door 

Naktuinbouw geautoriseerde do-

cumenten. Daarnaast voeren wij 

administratieve controles uit. 

Keurmeesters letten dan specifiek 

op herkomst en traceerbaarheid 

én op het juiste gebruik van keu-

ringsdocumenten. 

Fytosanitaire inspecties 
In opdracht van de NVWA voeren wij planten- 

paspoortkeuringen, fytosanitaire importinspecties  

en fytobewaking (surveys) uit: 

Plantenpaspoort 
Met een plantenpaspoort mag een bedrijf een zending 

stekken, zaden, jonge planten of bomen binnen de 

Fytosanitaire import- en exportinspecties 

In opdracht van de NVWA inspecteren wij materiaal 

dat via Nederland de EU binnenkomt. In 2018 waren 

dit 8.360 zendingsinspecties.. Naktuinbouw onder-

steunt de NVWA bij het uitvoeren van exportinspec-

ties en de afgifte van internationale fytosanitaire 

certificaten bij handel naar derde landen. In 2018 ging 

dit om 47.850 exportinspecties. 

Fytobewaking 

In opdracht van de NVWA voeren wij surveys uit. Hier-

bij kijken wij of door de NVWA benoemde organismen 

in Nederland voorkomen. Dit heet fytobewaking.  

In 2018 is ook voor de NVWA fytobewaking uitgevoerd 

op bedrijven waar wij importinspecties uitvoeren.  

Specifieke inspecties
Voor de Raad voor de Boomkwekerij voerden wij in-

spectiewerkzaamheden uit in de tien bacterievuurvrije 

zones in Nederland. Hierbij zijn 142 vondsten gedaan 

buiten de kwekerij. 26 keer is er bacterievuur gevonden 

op een kwekerij in de bufferzone en vier keer op een 

kwekerij buiten de zone. Bij de bufferzone Udenhout- 

St. Oedenrode werd de ingetekende begrenzing gecor-

rigeerd op basis van overleg met belanghebbenden. Het 

Maasheggengebied werd op verzoek van boomkwekers 

afgesplitst van de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray.

1514

VIER KERNTAKEN

lidstaten van de Europese Unie verhandelen. Het  

plantenpaspoort geeft aan dat de zending vrij is  

van quarantaine-organismen. De Minister van  

LNV wees Naktuinbouw aan om voor de gewassen  

die wij keuren ook de inspecties en de afgifte van 

plantenpaspoorten uit voeren. In 2018 waren dit 

13.818 bedrijfsinspecties. 



3. Laboratoriumtoetsen
Toetsen geven inzicht in identiteit, kwaliteit en gezondheid van teeltmateriaal. 
Wij onderzoeken teeltmateriaal op schadelijke virussen, bacteriën, schimmels 
of andere organismen die ze met zich kunnen meedragen. We gebruiken 
DNA-technieken om de identiteit en herkomst van plantenrassen vast te  
stellen. Onze laboratoria doen dit in opdracht van de afdeling Keuringen of 
rechtstreeks voor bedrijven.  
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2. Rassenonderzoek
Voor het Europese Community Plant Variety Office - het CPVO - en de  
Nederlandse Raad voor plantenrassen onderzoeken wij sier-, groente-, en 
landbouwgewassen voor het verkrijgen van kwekersrecht en/of toelating.  
Dit onderzoek voeren wij uit volgens de DUS-criteria: onderscheidbaarheid (D), 
homogeniteit (U) en stabiliteit (S).  
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In 2018 beoordeelde Rassenonderzoek 2.519 aanvragen 

voor kwekersrecht en toelating. Zie ook pagina 51. 

Ook ondersteunen wij de Raad in het beheren van het 

Nederlands Rassenregister. Hierin staat een overzicht 

van alle rassen die zijn toegelaten en/of waarvoor 

kwekersrecht is verleend. Voor landbouwgewassen 

doen wij naast het DUS-onderzoek ook het toezicht  

op de uitvoering van het cultuur- en gebruikswaarde-

onderzoek. Een adviescommissie met vertegenwoor-

digers uit de sectoren groente-, sier- en landbouw- 

gewassen adviseert de afdeling Rassenonderzoek.  

In opdracht van de afdeling Keuringen verzorgt de af-

deling Rassenonderzoek de beoordeling van identiteit 

van monsters, voor nacontrole en instandhouding. 

Overeenkomst met Raad voor plantenrassen 
Eind 2018 is een vernieuwde tripartite-overeenkomst 

opgesteld tussen de Raad voor plantenrassen, het  

Ministerie van LNV en Naktuinbouw. De overeenkomst 

regelt de verantwoordelijkheden én geeft een beter  

inzicht in de taakverdeling tussen beide organisaties. 

Wij ontwikkelen nieuwe toetsen voor onze toetslabo-

ratoria en valideren die toetsmethoden. Zo bouwen 

we een brug tussen wetenschap en praktijk. Bestaande 

technieken zijn constant in ontwikkeling. Moleculaire 

PCR-technieken worden steeds verder ontwikkeld en 

er komen nieuwe varianten beschikbaar. Wij beschik-

ken ook over andere toetstechnieken als ELISA en het 

uitplaten van bacteriën en schimmels. Biotoetsen en 

toetsplanten gebruiken we voor de detectie van patho-

genen (ziekteverwekkers) en het stellen van diagnoses. 

Daarnaast worden DNA-technieken toegepast om  

de identiteit van plantenrassen vast te stellen en de 

herkomst van pathogenen in plantmateriaal te identi-

ficeren. 

De tuinbouwsector krijgt regelmatig te maken met 

nieuwe plantenziekten. Onderzoekers stellen een  

diagnose van ziek plantmateriaal. Dit doen zij in teelt-

materiaal en eindproducten in bomen, groenten, bloe-

men en bollen. Zij werken nauw samen met interne 

en externe specialisten uit binnen- en buitenland. 

Ons Toetscentrum in Horst creëert ziektevrij teelt- 

materiaal van fruit- en siergewassen. Toetsingen  

bevestigen de gezondheidsstatus. Hoogwaardig teelt-

materiaal houden wij in stand en is beschikbaar voor 

de opdrachtgevers. Ook biedt Toetscentrum Horst de 

mogelijkheid via een quarantaine procedure plant-

materiaal binnen de EU te verhandelen. Zie pagina 50 

voor informatie over aantallen toetsingen. 



Door deelname aan onze kwaliteit-plus-systemen produceren bedrijven teeltmateriaal van topkwaliteit. Met  
de bijbehorende certificaten en gebruik van het keurmerk maken zij dit kenbaar. Deze systemen ontwikkelden 
wij op verzoek van en in nauwe samenwerking met bedrijven. Met de eisen van de systemen kunnen bedrijven 
voldoen aan de soms heel specifieke landeisen buiten Europa. Zo creëren we voor de deelnemende bedrijven een 
betere markttoegang. 

Naktuinbouw Select Plant
Dit systeem is ontwikkeld voor verschillende gewassen: 

Naktuinbouw Select Plant is voor partijen teeltmateriaal van extra kwali-

teit. Naktuinbouw voert extra keuringen, monsternames en toetsingen  

uit voor ziektevrijheid. In 2018 waren er 56 deelnemers in de gewassen  

Asparagus (8), Alstroemeria (1), Freesia (20), Rosa [kasrozen] (4) en Hosta (16).  

Naktuinbouw Select Plant Laan & Sierbomen waarborgt   de zekerheid van 

identiteit en herkomst in laan- en sierbomen. Er waren 25 deelnemers. 

Naktuinbouw Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat onder  

Select Plant geproduceerd teeltmateriaal is geteeld op AM-vrije percelen. 

Er waren 95 deelnemers in 2018.  

Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen van de Nederlandse rassenlijst 
is een ketencertificeringssysteem voor de gehele keten van bos- en haag-

plantsoen. Belangrijk hierbij is de herkomst van materiaal. Er waren  

11 deelnemers in 2018.  

Naktuinbouw Elite
In Elite wordt teeltmateriaal getoetst dat in een ‘piramidesysteem’ in  

opbouw is vermeerderd:  

Naktuinbouw Elite Siergewassen richt zich op de internationale productie 

van ziektevrij teeltmateriaal in inmiddels 271 bloemisterijgewassen.  

Er waren 21 deelnemers in 2018. Onze auditoren controleerden de 33  

productielocaties in 11 landen: België, Colombia, Duitsland, Kenia,  

Guatemala, Macedonië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigde  

Staten. 
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4. Kennis delen
Als kennis- en expertisecentrum delen wij graag onze kennis met onze 
achterban in de tuinbouwsector. Praktijkkennis die nergens anders wordt 
aangeboden en waar de sector behoefte aan heeft.  
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Naktuinbouw biedt een breed pakket opleidingen en 

trainingen aan voor Nederlandse én internationale 

doelgroepen. Experts van Naktuinbouw fungeren  

als docent. Voor een aantal opleidingen doen zij dit 

onder meer met specialisten van universiteiten en  

hogescholen.  

Ons trainingsaanbod is daarmee een aanvulling op 

het reguliere groen onderwijs. Ook delen onze specia-

listen hun kennis in wetenschappelijke publicaties  

en diverse bijeenkomsten. Meer details op pagina 33. 

Op pagina 52 staat een overzicht van het aantal oplei-

dingen, docenten en cursisten. 

MARKTTOEGANG



EU-certificering
De certificering van soft- en grootfruit is sinds 2017 

geregeld volgens de EU-richtlijn 2008/90/EG en volgens 

uitvoeringsrichtlijnen 2014/96, 2014/97 en 2014/98/EU. 

Doel is meer uniforme EU-regels voor het certificeren 

van fruitgewassen. Zo wordt de kwaliteit van het teelt-

materiaal in heel Europa beter vergelijkbaar. 

Nederland implementeerde deze richtlijnen en legde 

ze vast in de handleiding keuring Fruitgewassen Nak-

tuinbouw. Er is voor de fruitgewassensector een ver-

plichte registratie van plantenrassen om materiaal te 

kunnen verhandelen. Daarnaast zijn er wijzigingen in 

onder meer de labels (waarmerkstrookjes), het maxi-

mum aantal generaties en het registreren van rassen. 

Dit is van belang voor kwekers van teeltmateriaal voor 

vrucht bomen, vruchtboomonderstammen en zachtfruit.  

Elite Grootfruit/Softfruit 
Bovenop de EU-certificering is voor grootfruitgewas-

sen in 2017 het kwaliteit-plus-systeem Elite Groot-

fruit ontwikkeld. Hiermee kunnen de Nederlandse 

boomkwekerijbedrijven zich onderscheiden van de 

EU-certificering. In 2018 waren er 41 deelnemers. 

Met de invoering van het nieuwe keuringssysteem 

verviel het oorspronkelijk certificeringssysteem  

Naktuinbouw Elite Softfruit.  

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit het  

bedrijfsleven onderzocht een nieuwe invulling van 

‘een plus’ op het huidige certificeringssysteem voor 

softfruitgewassen. Dit deed zij in opdracht van de  

adviescommissie Softfruit. 

Erkenningssystemen
Naktuinbouw kent speciale systemen voor erkenning 

van zaadbedrijven en bedrijfslaboratoria.  

Naktuinbouw Authorized Field Inspection (NAFI) 
NAFI geeft aan dat Naktuinbouw de resultaten van 

veldinspecties van het bedrijf onder de scope erkent. 

Dit vrijwillige systeem startte in 2016.  

Het doel is betrouwbare monitoring van zaadproductie. 

In 2018 werd in juni het eerste en in november het 

tweede certificaat aan deelnemers uitgereikt. 

Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL)  
Dit is een systeem voor autorisatie van bedrijfslabo-

ratoria van zaadbedrijven voor zaadkwaliteitsonder-

zoek. De laboratoria voeren toetsen uit aan zaden en 

(delen van) planten. In 2018 waren er 20 deelnemers. 

In mei werd een bedrijf in groentezaden de twintigste 

deelnemer. 

Authorized Service Laboratories Naktuinbouw (ASLN)  
ASLN is er voor bedrijven en voor servicelaboratoria. 

Servicelaboratoria voeren toetsen uit aan zaad, planten 

en/of grond. Naktuinbouw Keuringen, NAL, GSPP en de 

kwaliteit-plus-systemen Elite en Select Plant accepteren 

de uitkomsten van toetsen van ASLN-geautoriseerde 

bedrijven. In 2018 werd de tiende deelnemer verwel-

komd. 

NAL/ASLN jaarlijkse platformbijeenkomst  
Op 11 juni was de vijfde platformbijeenkomst voor 

medewerkers die werken bij bedrijven die deelnemen 

aan NAL en ASLN. 

Ongeveer vijftig laboratoriummanagers, kwaliteits-

medewerkers en onderzoekers namen deel aan  

deze middag. Zij discussieerden over het thema  

‘stabiele kwaliteit in een dynamische omgeving’.  

Good Seed and Plant Practices (GSPP)  
GSPP is een zelfstandig, internationaal hygiëne- 

systeem. Het helpt besmetting van tomatenzaad en 

tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. 

Michiganensis (Cmm) te voorkomen. De stichting GSPP 

beheert het GSPP-systeem. Naktuinbouw voert de  

audits op wereldwijde productielocaties uit samen 

met de Franse SOC (Service Officiel de Contrôle et de 

Certification). GSPP had 29 deelnemers in 2018. 

2120
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Uitgelicht: 

Nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU 
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De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening 

2016/2031/EU vervangt de Europese Fytorichtlijn 

2000/29/EG en gaat in op 14 december 2019.  

Belangrijke gevolgen zijn dat vrijwel elke kweker en 

handelaar te maken krijgt met plantenpaspoorten, 

sommige gewassen mogen niet worden geïmpor-

teerd en de omgang met gevaarlijke ziekten en  

plagen verandert. Ook voor Naktuinbouw heeft deze 

nieuwe richtlijn gevolgen. 

Betere bescherming

De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter 

tegen de introductie van schadelijke organismen. 

Ook stelt het lidstaten beter in staat maatregelen te 

nemen bij een uitbraak. De nieuwe EU-regelgeving 

kent een grotere verantwoordelijkheid toe aan be-

drijven en vraagt een meer risicogerichte aanpak 

van inspecteren. Het belang van de traceerbaar-

heid van plantaardige producten in de handelske-

ten neemt toe. Zo blijven het vrije handelsverkeer 

en markttoegang in de EU behouden. 

Meer registraties

Alles wat we nu teeltmateriaal noemen valt onder 

de plantenpaspoortplicht. Ook zaden, maar óók 

pot- en perkplanten. Daardoor moeten meer  

bedrijven zich registreren bij een keuringsdienst. 

Naktuinbouw krijgt er ongeveer 750 bedrijven bij. 

Deze bedrijven kunnen dan de benodigde planten-

paspoorten (laten) ontwerpen, maken of drukken. 

De formats van de de nieuwe richtlijn zijn binnen 

de hele EU identiek.  

Veel informeren

In 2017 startten we met het inlichten van bedrijven 

over de veranderingen. In 2018 besteedden we hier 

veel aandacht aan. Een samenwerkingsverband 

van Naktuinbouw, Royal FloraHolland, LTO Neder-

land, Glastuinbouw Nederland, VBN, KCB, NVWA, 

KAVB, Anthos, Plantum, VGB en BKD organiseerde 

bijeenkomsten. Zij communiceerden gezamenlijk 

over het plantenpaspoort.  

Ook stonden de organisaties gezamenlijk op ver-

schillende beurzen om de bedrijven te informeren 

en vragen te beantwoorden.  

Op onze website houden we een speciale pagina  

bij met alle vragen en antwoorden over het planten-

paspoort. Onze keurmeesters informeerden bedrij-

ven over het nieuwe plantenpaspoort. 

•
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De keurmeesters van Naktuinbouw komen op alle  

bedrijven. Daarmee zijn zij zeer goed op de hoogte 

van actuele dreiging in een regio. In opdracht van de 

NVWA monitoren we mogelijke nieuwe bedreigingen 

van ziektes.  

Plantenpaspoortcontrole op quarantiane- organismen 

voert de keurmeester tegelijk uit met de kwaliteits-

controle. Door eerdere vondsten of komende bedrei-

gingen trof de EU in 2018 een aantal maatregelen. 

Xylella fastidiosa 

De bacterieziekte Xylella fastidiosa is één van de meest 

gevreesde bedreigingen op ziektegebied. 

• Begin 2018 zijn zeven soorten bomen en planten

toegevoegd aan de EU-lijst van paspoortplichtige

Xylella-waardplanten. Naast Juglans regia, ‘Boom

van het Jaar’, ook: Calicotome spinosa, Coronilla

glauca, Euryops chrysanthemoides, Genista lucida,

Medicago sativa en Prunus cerasus.

• De gewassen in vaste planten die nieuw op de lijst

van Xylella-waardplanten staan zijn: Cistus albidus

L., Convolvulus cneorum L., Helichrysum stoechas (L.)

Moench, Lavandula x chaytorae, Lonicera japonica

Thunb., Teucrium capitatum L. en Veronica elliptica L.

De controle hierop startte op 1 december 2018.

• Polygala myrtifolia blijkt erg gevoelig voor Xylella

fastidiosa. Daarom besloot de EU dat er aanvul-

lende eisen voor de teelt gelden. Kort voor het

verplaatsen vanaf de productieplaats moeten de

planten visueel worden geïnspecteerd. Ook is

bemonstering en laboratoriumtoetsing van de

planten nodig.

Extra eisen aan planten vanwege Bemisia 
Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Nerium oleander-planten 

en Mandevilla voor eindgebruikers in Finland, Groot-

Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden 

van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Hier-

mee willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, 

een witte vlieg, hun land binnenkomt. 

Eikenprocessierups 

Per september 2018 verscherpte het Verenigd Konink-

rijk (VK) de controles op de aanwezigheid van eiken- 

processierups (Thaumetopoea processionea) op eiken.  

De aanleiding is een aantal onderscheppingen door 

het VK van eikenprocessierups op zendingen eiken. 

Deze kwamen sinds 2016 vanuit het vasteland van  

de EU. De strenge eisen zorgden voor een toename  

in het aantal afkeuringen.  

ZIEKTEN  & PLAGEN
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extraUitgelicht:  
 

BREXIT Informeren van bedrijven 

We besteedden ook in 2018 veel aandacht aan het 

informeren van onze bedrijven. Op onze website 

richtten wij een speciale pagina in met informatie 

over de Brexit. Op diverse beurzen besteedden we 

samen met brancheorganisaties aandacht aan de 

Brexit. Op 19 en 20 september organiseerden wij 

twee goedbezochte bijeenkomsten in het land. 

Naast de Brexit stonden ook de gevolgen van de 

nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening op de 

agenda. Zie ook ‘Uitgelicht’ op pag. 22. 

Extra gewassen DUS-onderzoek

Het CPVO wees Naktuinbouw aan om het DUS- 

onderzoek (Distinctness, Uniformity en Stability) 

voor 130 extra gewassen uit te voeren voor kwekers-

rechtaanvragen in de EU.  

Vanwege Brexit accepteert de EU de rapporten voor 

DUS-onderzoek van het VK niet meer. Het Commu-

nity Plant Variety Office (CPVO) herverdeelde de  

gewassen die in het VK werden onderzocht over 

onderzoeksstations in de EU.  

Voor de zogeheten ‘Brexit-gewassen’ ontvingen  

wij in mei 2018 de eerste twintig kwekersrecht-

aanmeldingen in siergewassen. De eerste proef 

werd in december geplant. 

Er zijn veel overnameverzoeken voor kwekersrecht-

rapporten en -onderzoeken vanuit het Verenigd 

Koninkrijk ingediend. Met een overnameverzoek 

kunnen ‘Engelse’ rassen na de overgangsperiode 

toegelaten worden in de EU of kwekersrecht krijgen. 

Andersom meldden veel groente- en landbouw- 

bedrijven rassen aan voor het Nederlandse Rassen-

register. Dit zijn rassen die nu uitsluitend voor  

het VK in de EU-lijst zijn opgenomen. Dit zorgde 

voor extra administratief werk.  

Om het extra werk te kunnen doen, zijn er in 2018 

vier rassenonderzoekers aangenomen. 

Themabijeenkomsten  

We namen deel aan verschillende bijeenkomsten 

over de gevolgen van de Brexit voor de veredeling 

en vermeerdering. Zie pag. 35 voor meer informatie 

hierover.

•
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In 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) 
naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie.*)  
Bij vertrek uit de Europese Unie gaan er andere 
handelsafspraken gelden. Het VK wordt bij ver-
trek beschouwd als ‘derde land’ (land buiten de 
EU). Bedrijven uit de agrosector krijgen dan te 
maken met extra procedures, zoals certificaten, 
fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. 

Ook voor Naktuinbouw heeft de Brexit gevolgen. 

Als de Brexit start, moet ons team Fytosanitaire 

Zendingsinspecties voldoende capaciteit hebben 

en klaar staan om de inspecties op een adequate 

manier uit te voeren. Naktuinbouw bereidde zich 

voor op de slechtste uitkomst: ‘het no-deal-scenario’. 

Toename keuringen 

In 2018 vroegen wij kwekers via een vragenlijst 

over hun handel op het VK om het aantal benodigde 

extra inspecties in te schatten. Ook vroegen we 

naar hoe eventueel handelsstromen gaan lopen na 

de Brexit. Daarmee zien we waar en hoeveel werk 

er voor Naktuinbouw bijkomt. Op basis hiervan 

namen we extra keurmeesters aan. Ook zijn extra 

keurmeesters opgeleid en gekwalificeerd om export-

inspecties te doen. 

*) Bij het opstellen van dit jaarverslag is niet duidelijk of het VK  

   de EU verlaat en op welke wijze.
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Plantgezondheidsverordening
Samen met de overheid en het bedrijfsleven maken 

we vrij handelsverkeer en markttoegang in de EU al 

jaren mogelijk. Het is belangrijk dat we dit zo houden. 

Per 14 december 2019 gaat de EU-plantgezondheids-

verordening in. In de nieuwsbrieven en op de website 

is er regelmatig informatie verstrekt over de uitbrei-

ding van de plantenpaspoortplicht, de wijziging van 

het plantenpaspoort en wanneer bedrijven kunnen 

starten met het nieuwe plantenpaspoort (zie pag. 23). 

Bonus-malussteekproef  
export groente- en bloemzaden
De adviescommissie Naktuinbouw Fytosanitaire Zen-

dingsinspecties adviseerde de NVWA de steekproef 

export zaaizaden aan te passen. Doel was om, onder 

bepaalde voorwaarden, over te kunnen stappen naar 

een meer risicogerichte systeembenadering. In juni 

2017 gaf de NVWA een akkoord om een pilot op te 

starten. Per 1 februari 2018 ging de bonus-malusrege-

ling in voor export van groente- en bloemzaden. Deze 

nieuwe werkwijze is risicogerichter en met meer ver-

antwoordelijkheid voor de exporteur. Exporteurs kun-

nen vrijwillig deelnemen aan de regeling.  

Partijaangifte PSI verbeterd  
door samenwerking met VARB
Naktuinbouw werkt sinds 2017 samen met VARB om 

partijaangifte voor het PSI-programma in de boom-

kwekerijsector efficiënter en makkelijker te doen.  

Het online handelsplatform VARB is een dienst van 

Stichting Beurshal. De samenwerking leidde tot een 

‘online tool’ waarin de kweker rechtstreeks partij-aan-

gifte kan doen. In april werd de ‘online tool’ gelinkt 

met de Naktuinbouw-website.  

Bedrijven kunnen ook rechtstreeks gebruik maken 

van de tool via: https://partijopgave.varb.nl  

Inzamelen van boomzaden
Boomzaden voor bosbouwdoeleinden moeten voldoen 

aan de eisen van de richtlijn Bosbouwkundig Teeltma-

teriaal (1999/105/EG). Inzamelaars mogen boomzaden 

met een Nederlandse herkomst die bedoeld zijn voor 

bosbouw, alleen verzamelen op locaties (opstanden) 

die geregistreerd staan in de Rassenlijst Bomen 

(www.rassenlijstbomen.nl). Alle inzamelingen worden 

aangemeld bij Naktuinbouw, ook die voor niet-bos-

bouwkundige doeleinden. Onze inspecteurs houden 

toezicht op het inzamelen van boomzaden.  

Naktuinbouw legt, met de handelsgroep Boom- en 

Heesterzaden van Anthos en de LTO-Cultuurgroep 

voor Bos- en Haagplantsoen, de inzamelperiodes vast. 

Dit jaar vond de inzameling plaats vanaf week 38 van 

de oogst van Quercus rubra en vanaf week 39 voor de 

overige boomzaden. Er was dit jaar een goede oogst 

van de Fagus sylvatica (Beuk) en Quercus robur. Voor 

Quercus rubra was dit jaar geen goede oogst. Meer over 

inzameling boomzaden staat op www.naktuinbouw.nl/ 

boom/keuringen/inzameling-boomzaden. 

Coderingssysteem voor zaaizaden
De NVWA en Plantum startten met de uitrol van het 

nieuwe coderingssysteem voor zaaizaden. De NVWA 

organiseerde met Plantum, Naktuinbouw en NAK op 

15 februari 2018 een informatiebijeenkomst over het 

nieuwe systeem en het nieuwe register codering zaai-

zaden. Het systeem wordt op beperkte schaal vanaf 

2019 getest. Vanaf het voorjaar van 2019 kan iedere  

exporteur van zaaizaden hiermee te maken krijgen. 
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De tuinbouwsector is innovatief en continu in beweging. 

Ook de wetgeving is aan verandering onderhevig.  

De vraag van onze klant verandert. Daarom is het  

belangrijk dat we flexibel zijn, meedenken met onze  

omgeving en onze werkprocessen verbeteren. 



De deuren open voor nieuwe generaties  

Basisscholen 
In een basisscholenproject met de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade 

(gemeente Kaag & Braassem) maken kinderen kennis met de tuinbouwsector. In het 

voor- en najaar ontvingen wij leerlingen van de groepen 6 en 7 voor rondleidingen 

en praktijkoefeningen.  

Open Bedrijvendag 
Met de Open Bedrijvendag ontdekken scholieren welke beroepen er in de 

eigen regio zijn. Op 12 november ontvingen wij leerlingen van de groepen  

7 en 8 van de basisschool en de eerste en tweede klassen van de middel-

bare school. Onze collega’s lieten hen kennismaken met het werk als 

Keurmeester, Laborant en Rassenonderzoeker. 

Middelbare en Hogescholen 
Wij ontvangen regelmatig studenten van (agrarisch) hogescholen voor 

een excursie. Daarin ontmoeten ze deskundigen van Naktuinbouw en 

leren zij ons werkveld kennen. In maart ontvingen wij studenten van 

Aeres Hogeschool. Bij HAS Den Bosch gaven we in oktober een gastcollege. 

Docenten van de opleidingen Tuinbouw & Akkerbouw en Toegepaste Biologie 

van HAS Den Bosch ontmoetten eind mei specialisten van Naktuinbouw tijdens 

een speciale docentendag. 

Groenonderwijscentrum 
Bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen ontmoeten elkaar in het Groenonderwijs- 

centrum. Doel is een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Samen met vijf 

bedrijven vormt Naktuinbouw een klankbordgroep. In het initiatief Green Unplugged van het 

Groenonderwijscentrum maken leerlingen van middelbare scholen uit de regio Aalsmeer, Amsterdam 

en Rijnsburg kennis met de tuinbouw. Op 11 oktober bezochten zij Naktuinbouw. 
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DESKUNDIGER
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Kennis uitwisselen met onze geregistreerde  

bedrijven, vakgenoten, geïnteresseerden en  

nieuwe generaties vinden wij heel belangrijk.  

Daarom ontwikkelen we trainingen, verzorgen  

we excursies en ontvangen we gasten. 



Onze opleidingen en trainingen

Naktuinbouw biedt praktische opleidingen en trainingen aan waarbij de vertaling van theorie 

naar praktijk centraal staat. Het doel is onze specialistische kennis te delen met mede-

werkers van bedrijven uit de tuinbouwsector. Samen met Breedwise en HAS Hogeschool 

delen we kennis en docenten voor elkaars opleidingen en trainingen. 

Wij organiseerden opleidingen en trainingen in bedrijfshygiëne, bemonstering van 

grond en bemonstering van zaden, zaadanalyse & gezondheidsonderzoek en 

kwaliteit van boomkwekerijproducten. Ook waren er korte trainingen om weg-

wijs te worden in de tuinbouwsector (Spoor van het zaad) en kwekersrecht. 

Voor onze internationale contacten bieden we Engelstalige opleidingen 

aan. In februari organiseerden we de training Professional Plant Sampling. 

De tien deelnemers kwamen uit Israël, Guatemala, Duitsland, Marokko, 

Denemarken en Nederland. Na een succesvol examen is de deelnemer 

een gekwalificeerd monsternemer volgens de richtlijnen van Naktuin-

bouw Authorized Laboratories (NAL). 

Interne auditoren en Quality Management-medewerkers leerden tijdens 

de training Audit Quality System in maart alles over de voorbereiding en 

uitvoering van een audit. Bijvoorbeeld voor kwaliteitmanagementsystemen 

zoals NAFI, ASLN, GSPP of Elite. De deelnemers kwamen uit Portugal, Marokko, 

Macedonië, Guatamala, Duitsland en Nederland. 

Met Wageningen University & Research organiseerden we de Plant Variety Course. 

Een opleiding gericht op de uitvoering van het kwekersrechtsysteem, gebaseerd op 

de UPOV-principes. De deelnemers kwamen uit Senegal, India, Indonesië, Egypte, Iran, 

Myanmar, Jordanië, Guatemala, Maleisië, Noorwegen, Zweden, Ethiopië, China en Nederland. 

Met de Rijksuniversiteit van Groningen organiseerden we in oktober de internationale training 

Seed Identification. Het doel van de training is om de identificatie van (andere) zaden die worden aan-

getroffen als onzuiverheden in zaadmonsters te verbeteren. De 17 deelnemers kwamen uit Brazilië, Tsjechië, 

Thailand, Duitsland, Italië, Frankrijk, Israël, Zuid-Afrika en Nederland. 
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Greenport Aalsmeer 
Naktuinbouw ondersteunt het belang van Greenports in Nederland. Wij zijn vanwege onze locatie 

betrokken bij Greenport Aalsmeer. Als lid van de stuurgroep dragen wij bij aan kennisontwikke-

ling, innovatie en onderwijs. Ook zitten we de stuurgroep van de Innovatiemotor voor  

om samen met ondernemers, overheid en kennisinstellingen innovatieve projecten  

te realiseren. Daarnaast zijn we betrokken bij de invulling van het Centrum voor 

innovatief Vakmanschap (CiV). Naktuinbouw heeft een verbindende rol in de 

thema’s veredeling, plantgezondheid en internationale handel. Greenport 

Aalsmeer laat middelbare scholieren onder de noemer ‘Green Unplugged’ 

ieder jaar kennismaken met de tuinbouw. Zij bezoeken Naktuinbouw en 

bedrijven in de regio met als doel hen te interesseren voor een ‘groene’ 

vervolgopleiding. 

Universiteiten 

De Universiteit van Amsterdam werkt samen met Naktuinbouw, telers en 

het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onder de naam Green Forensics. 

Ze werken aan de ontwikkeling van methoden waarmee de herkomst en 

uniformiteit van tuinbouwproducten kan worden bepaald. Bijvoorbeeld 

het gebruik van isotopen. Dit is belangrijk om onjuiste herkomstclaims 

vast te kunnen stellen. 

Op 28 mei ontvingen wij cursisten van de cursus ‘Horticulture Sector 

Development’ van Wageningen University & Reserach (Wageningen UR) voor 

professionals uit ontwikkelingslanden. Doel was om de Nederlandse tuinbouw- 

keten in kaart brengen. De 14 cursisten kwamen uit Azië en Afrika en zijn werk-

zaam bij overheid-, onderwijs- en onderzoeksinstanties en het bedrijfsleven.  

Op 16 november organiseerden we samen met Wageningen UR een Masterclass  

over het gebruik van moderne veredelingstechnieken. Deelnemers waren afkomstig  

van verschillende Nederlandse sier- en groentezaadbedrijven. 

De Summer School is een initiatief van Wageningen UR. Zij wil de biologiestudenten enthousiasmeren 

     voor een masterstudie in de richting van Plantwetenschappen, Biotechnologie of Bioinformatica. Studenten 

bezochten in augustus bedrijven in de veredelingssector en Naktuinbouw.  
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• In augustus waren we op Plantarium, dé internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Onderwerpen

in onze stand waren Brexit en Plantenpaspoort.

• Het Ministerie van LNV, LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW organiseerden 28 juni

een gezamenlijke bijeenkomst. Onze specialisten gaven informatie over rassenregistratie,

kwekersrecht en import en export naar het Verenigd Koninkrijk.

• Samen met de NVWA, collega-keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties

waren wij in november op de Trade Fair Aalsmeer. Doel: informeren over de nieuwe

EU-Plantgezondheidsverordening.

• In november waren er zes bijeenkomsten in samenwerking met Plantum

om meer toelichting te geven over e-CertNL. Meer bedrijven moeten vanwege

de Brexit met het systeem gaan werken.

• Het samenwerkingsverband van Naktuinbouw, Royal FloraHolland, LTO

Nederland, LTO Glaskracht NL, VBN, KCB, NVWA, KAVB, Anthos, Plantum,

VGB en BKD organiseerde in november drie bijeenkomsten in Asten,

Aalsmeer en Naaldwijk. Meer dan 520 aanvoerders en kopers kregen een

toelichting op de nieuwe regels voor het plantenpaspoort.

Verbeteren van keuringssystemen 

Naktuinbouw ondersteunt landen en collega-keuringsdiensten met het 

verbeteren van hun keuringssystemen. Dit jaar ontvingen wij collega-

keuringsdiensten uit Italië en Frankrijk (februari), het Ministerie voor Tuin-

bouw en Voedselveiligheid van Oekraïne (mei), het Ministerie van Landbouw 

van Wit-Rusland (juni) en de Europese Commissie (september).  

Kennisdelen in kwekersrecht 

Ook de kennis van Naktuinbouw over kwekersrecht en kwekersrechtsystemen wordt 

internationaal gewaardeerd. In dit kader ontvingen we beleidsmakers en specialisten uit 

onder andere Myanmar (maart), Japan (maart), Amerika (april), India (juni), Jordanië (oktober) 

en Turkije (december). 

Voor DUS-onderzoek delen we kennis met diverse internationale partners. Dit jaar werkten we aan het opbouwen 

van een database meloen samen met GEVES (Frankrijk), INIA (Spanje), UKSUP (Slowakije), DGAV (Portugal).  
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Maatgesneden trainingen 
Op verzoek van bedrijven kunnen we ook trainingen organiseren, toegespitst op het bedrijf. Dit jaar 

organiseerden we trainingen en opfriscursussen in onder andere bemonstering van zaden, 

virologie, bedrijfshygiëne en de training Spoor van het zaad. Voor internationale organisa-

ties gaven we Engelstalige trainingen in zadendeterminatie, kwekersrechtaanmelding 

en bemonstering van planten.  

Gastmedewerkers 

Ieder jaar ontvangt de afdeling Rassenonderzoek gastmedewerkers. Deze 

medewerkers van collega-organisaties over de hele wereld delen ervaring 

en kennis uit met onze rassenonderzoekers. In juli en september ontvingen 

wij gastmedewerkers uit Myanmar. Zij kwamen bij ons om kennis op te 

doen over kwekersrecht. 

Contact met de achterban 

Wij vinden het belangrijk om onze achterban te ontmoeten tijdens 

beurzen of bijeenkomsten. We informeren over onze activiteiten en 

actualiteiten in de tuinbouwsector. Denk aan nieuwe wet- en regel-

geving, kwekersrechtonderzoek en erkenningssystemen. Een overzicht  

van beurzen en bijeenkomsten van 2018: 

• Op de Nederlandse Aardbeiendag en het International Soft Fruit Conference

in Den Bosch in januari hadden wij een informatiestand. De beursdagen  

zijn belangrijk om onze bestaande en nieuwe relaties in de softfruitsector te 

ontmoeten. 

• In januari stonden we op de internationale beurs IPM in Essen samen met de

Duitse, Franse en Engelse onderzoekstations voor DUS-onderzoek en het CPVO 

(Communautair Bureau voor Plantenrassen). Zo bieden we informatie over kwekers- 

recht van alle bestaande sier- en boomkwekerijgewassen. 

• De Raad voor plantenrassen organiseerde samen met Naktuinbouw en Plantum op vrijdag

20 april 2018 een themamiddag over de Brexit. 

• Tijdens de Flowertrials in juni informeerden wij bezoekers over het kwaliteit-plus-systeem Elite.
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In februari werden de nieuwe Calibration Manuals voor sla, anjer, watermeloen en roos gepubliceerd. Deze 

vervangen de huidige kalibratieboeken. In de komende drie jaar ontwikkelen Naktuinbouw en  

NCCS (onderdeel van NARO, het Japanse instituut voor Agrarisch onderzoek) gezamenlijk nog 

kalibratieboeken voor aubergine, Anthurium, tomaat, Gerbera, paprika en tulp.  

 In april bezocht een Japanse delegatie Naktuinbouw om te werken aan het harmoni-

seren van het DUS-onderzoek aan aubergine en Anthurium. 

Naktuinbouw werkt enthousiast samen met CPVO en UPOV. Deze organisaties 

geven richting aan hoe wij het rassenonderzoek uitvoeren. Wij nemen deel 

aan overleggen zoals CPVO expert meetings en UPOV werkgroepen in de 

diverse sectoren. UPOV is een belangrijke partner bij internationale 

projecten om kwekersrecht wereldwijd op de kaart te zetten. Met CPVO 

werken we samen bij projecten die bijdragen aan beter rassenonderzoek.  

Op 25 juni ontvingen wij een delegatie van het CPVO voor een jaarlijks 

overleg met onze afdeling Rassenonderzoek. We bespraken onder andere 

DUS-onderzoeken die Naktuinbouw uitvoert voor Europees kwekersrecht.  

Samen met het CPVO en GEVES (Frankrijk) boekten we dit jaar een grote 

vooruitgang met het elektronisch aanmelden. Bedrijven kunnen nu een-

voudig elektronisch een aanvraag indienen voor toelating, voor nationaal 

kwekersrecht en/of voor Europees kwekersrecht.  

Samenwerken met internationale laboratoria

Naktuinbouw werkt met bedrijven aan het opbouwen van databases met DNA-

gegevens. Op dit moment werken we met bedrijven die zijn aangesloten bij IRBA 

(Independent Regulatory Board for Auditors) aan een DNA-database voor roos. 

Bij het harmoniseren van resistentietoetsen werken we samen met diverse andere 

onderzoekstations en bedrijven. Voor ontwikkelingen in resistenties nemen onze rassen-

onderzoekers deel aan internationale werkgroepen van IBEB (over Bremia in sla), IWGP (over 

wolf in spinazie) en ISF-DRT (over naamgeving van resistenties).  

Naktuinbouw organiseerde een training over Fusarium-resistentie in meloen en nematodenresistentie in 

tomaat. Diverse internationale partners bezochten ons om deze resistentietoetsen te harmoniseren. Het doel is 

om de CPVO-protocollen te verbeteren. 
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Wij doen er alles aan om ons werk 

zo goed mogelijk te laten aansluiten 

op de behoefte en verwachtingen  

van onze klant. Efficiënt werken en 

continu verbeteren draagt bij aan 

het hoog houden van de kwaliteit 

van ons werk. 

Lean-verbetertraject 

 

Met lean richten wij ons op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Doelen 

zijn: beter samenwerken tussen de afdelingen, minder bureaucratie en hogere tevreden-

heid van klant én medewerker. Ook zijn er stappen gezet in onze eigen werkprocessen. 

 

 

Nieuwe FZI-app  
 

In samenwerking met de BKD is een FZI-app ge-

lanceerd. Deze vervangt de oude, statische soft-

ware. De collega’s van de buitendienst van beide 

organisaties konden gezamenlijk software ont-

werpen en inrichten. De samenwerking leverde 

interessante discussies op die tot grote verbete-

ringen leidden. Resultaat was een nieuwe smart-

phone met een import en export-app. De app 

staat in een omgeving die kan meebewegen met 

veranderingen. Dat maakt deze oplossing duur-

zamer en efficiënter dan de vorige werkwijze.  

 

 

Klantgerichte communicatie 

 

Wij kiezen voor een heldere manier van schrijven. Zodat het doel van de e-mail of brief 

direct duidelijk is voor de ontvanger. Om deze stijl aan te leren, volgden diverse collega’s 

de workshop Klantgericht Schrijven. Onze schrijfcoaches helpen bij het opstellen van 

klantgerichte brieven en e-mails. Dankzij onze communicatie in klantgerichte stijl was er 

minder correspondentie nodig. Ook ontvingen wij minder vragen per e-mail of telefoon. 

 

 

 Privacy-beleid aangepast 
 

Naktuinbouw gaat zorgvuldig om met klantgegevens en persoonlijke gegevens. Wij 

hebben daarom ook ons privacybeleid per 25 mei 2018 aangepast om de nieuwe wet  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. 
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Bestemming Klant 
 

In 2018 werkten we verder aan Bestemming Klant: het maken van klantreizen. In gesprek met 

klanten ontdekten we wat goed gaat of beter kan. Met de uitwerking van de gesprekken kijken we 

hoe we onze processen kunnen verbeteren. We verdiepten ons in de klantreis Export Keuringen 

en bij Rassenonderzoek dat van het administratieve proces. 

 

 

Focus op informatiemanagement  
 

In 2018 startte het project Toekomstig informatiemanagement. Informatie-uitwisseling is een 

essentiële basis voor een goede dienstverlening, voor kennisontwikkeling en voor een efficiënte 

bedrijfsvoering. In 2018 vonden verschillende klantgesprekken plaats. We haalden wensen  

en behoeften op rond onze informatievoorziening en data-uitwisseling. Ook keken we naar 

verbeteringen hierin. Een projectgroep werkte dit verder uit in een toekomstvisie en een plan 

van aanpak. 

 

 

Contactgegevens voor aanvragen kwekersrecht gewijzigd 
 

Aanvragen voor Nederlands kwekersrecht en/of toelating dient de klant in bij de Raad voor 

plantenrassen. Deze besteedt de uitvoering van het DUS-onderzoek uit aan Naktuinbouw. Om 

de verschillende taken en verantwoordelijkheden van beide organisaties te verduidelijken, zijn 

de contactgegevens gewijzigd. Zo is voor de klant duidelijker welke instantie hij/zij nodig heeft.  

 

 

Nieuw social intranet 
 

In 2018 startten we met het werken met een social intranet. Het doel is een nieuwe, efficiëntere 

manier van werken, delen van kennis en organiseren en leren. Het vervangt interne e-mail en 

zorgt voor een betere borging en vindbaarheid van informatie. Voor de buitendienst is er een 

social intranet-app. Ook is er een mogelijkheid om met externe betrokkenen samen te werken 

binnen dit platform. 
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In 2018 heeft Naktuinbouw 359 medewerkers, 

inclusief tijdelijke krachten, gedetacheerden en 

uitzendkrachten. Onze collega’s zijn bevlogen 

met hun werk, actief en betrokken.  

Niet voor niets beoordeelden zij Naktuinbouw 

als Beste Werkgever 2018-2019! 

Medewerkersbevlogenheidsonderzoek 

Hoe staat het met ons werkplezier, motivatie en betrokkenheid? Om dit te meten onderzocht  

Effectory in de zomer van 2018 hoe onze collega’s het werken bij Naktuinbouw beleven. Effectory is 

een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in medewerkersbelevingsonderzoeken. We gaven onze 

mening en beoordeelden onze organisatie via een enquête. Het resultaat was een hogere score dan 

het branchegemiddelde op onderwerpen als samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en klant- 

gerichtheid. Dat leverde ons het keurmerk ‘Beste werkgever 2018-2019’ op met de maximale score 

van drie sterren. Hiermee behoren we tot de beste werkgevers van Nederland. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij hebben een eigen arbeidsvoorwaardenoverleg en arbeidsvoor-

waardenpakket. Drie tuinbouw-CAO’s vormen het referentiekader 

voor de ontwikkeling van primaire arbeidsvoorwaarden. Namens het 

MT voert onze directeur met de arbeidsvoorwaardencommissie het 

overleg over de arbeidsvoorwaarden. In 2018 werkten we de arbeids-

voorwaardentekst uit tot een helder, leesbaarder document.  

 

Aandacht voor ontwikkeling 

Jezelf ontwikkelen en het uitbreiden van kennis vinden we belang-

rijk en past bij onze ambitie Deskundiger. We bieden daarom veel 

mogelijkheden voor volgen van interne of externe praktijkopleidingen 

of persoonsgerelateerde workshops en opleidingen. Ook onderling 

kennis uitwisselen vinden wij belangrijk. Daarom zijn er regelmatig 

verdiepingsdagen voor de keurmeesters. Hierin houden zij elkaar op 

de hoogte houden van ontwikkelingen in het vakgebied.  

 

Aandacht voor vitaliteit 

Met het project Fit en vitaal kunnen collega’s kennismaken met activiteiten, faciliteiten en coaching, 

die bijdragen aan een groter bewustzijn van de eigen vitaliteit. Uit het in 2018 gehouden Periodiek 

Medisch Onderzoek (PMO) bleek dat dit leidde tot een betere, duurzamere inzetbaarheid. Met de 

aandachtspunten uit het PMO gaan we in 2019 verder aan de slag. 

 

Nieuwe gedragscode 

Met maatschappelijke ontwikkelingen en discussies als #metoo, werk-privé-balans en social media 

is de oude gedragscode aan vervanging toe. Een werkgroep met collega’s uit diverse functies werkten 

samen met een gedragscode-specialist aan een nieuwe code. Deze wordt begin 2019 geïntroduceerd. 
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Klachten Naktuinbouw 
 

Onderstaand het overzicht klachtbehandeling 2018 

zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft 

in hoofdstuk 9. In dit overzicht zijn niet de bezwaar-

schriften opgenomen die wij ontvingen over door het 

In 2018 heeft Naktuinbouw zes externe meldingen/signalen ontvangen. Deze meldingen zijn geen klachten. 

Er is een analyse van deze meldingen gedaan. Deze analyse leidde tot verbetering van een aantal werkprocessen.

bestuur of de minister vastgestelde regelgeving of 

voor de tarieven die in de wet te vinden zijn. In 2018 

waren dit vijf bezwaarschriften. Het ging hoofdzakelijk 

om bezwaren over areaalbijdrage en omzetbijdrage. 

Klachten teeltmateriaal 
 
Bij Naktuinbouw kan men ook klachten indienen over 

geleverd teeltmateriaal. Ook klachten over kwaliteit 

van het materiaal bij meningsverschillen tussen  

leverancier en afnemer kunnen worden gemeld bij 

Naktuinbouw. Een klacht moet aan bepaalde voor-

waarden voldoen voordat deze in behandeling wordt 

genomen. Afnemer en leverancier moeten eerst met 

elkaar in contact zijn om de klacht op te lossen. Pas 

wanneer dit niet lukt, kunnen beide partijen zich tot 

Naktuinbouw richten voor een onafhankelijk oordeel. 

Hieronder een overzicht van het aantal ingediende 

klachten en hoe deze uiteindelijk zijn gekenmerkt. 
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Afdeling                    Aard van de klacht                                                                 Oordeel                            Bevindingen en eventueel vervolg 

Rassenonderzoek    Isolaat geleverd, waarbij gebruiksrechten                        Gegrond                           Gebruiksvoorwaarden aangescherpt  

                                   niet werden nageleefd                                                                                                     en interne maatregelen genomen 

KLACHTEN   BEHANDELING

Kwaliteit en openheid. Dit vinden wij belangrijk. 

Maar soms komt het voor dat zaken toch niet  

naar tevredenheid zijn afgehandeld. Wij hebben 

hiervoor een klachtenprocedure. Deze vindt u op:  

www.naktuinbouw.nl/klacht-over-naktuinbouw
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Afdeling                                  Gegrond      Ongegrond       Ingetrokken        Geen uitspraak m.b.t. gegrondheid       Meldingen            Totaal 

Groentegewassen                      15                      1                                                                                                                                                      16  

Bloemisterijgewassen                 1                                                                                                   4                                                                           5  

Boomkwekerijgewassen                                     1                         1                                                                                                                             2  
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NAKTUINBOUW  IN CIJFERS Keuringen 
Laboratoria 

Rassenonderzoek 
Opleidingen 

Personeel & Organisatie 
Financiering
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Vondsten buiten de kwekerij 
binnen de bufferzone 

Vondsten op de kwekerij  
binnen de bufferzone 

Vondsten op de kwekerij  
buiten de bufferzone

142 
104

26 
32 

4 
5

Inspecties op bacterievuur

Asparagus 
 

Alstroemeria 
 

Freesia 
 

Rosa (kasrozen) 
 

Hosta 
 

Laan- & sierbomen 
 

Plantuien 
 

Bos- & haagplantsoen

Deelnemende bedrijven Select Plant
8 
8 
1 
2 

20 
22 

4 
2 

16 
17 
25 
27 
95 

105 
11 
11

Deelnemers 
 

Gewassen 
 

Productielocaties 
 

21 
25 

271
270

33 
33

Deelnemende bedrijven Elite Siergewassen

Locaties in 11 landen: België, Denemarken, Duitsland, Guatamala, Kenia,  
Macedonië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigde Staten

Grootfruit 
 

41 
36

Deelnemende bedrijven Elite Grootfruit Deelnemers Erkenningssystemen 
ASLN 

NAL 
GSPP 
NAFI 

  10  /   9 
  20  / 19 
  29  / 22 
    2  /   0
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Bloemisterij 
 

Boomkwekerij 
 

Groente 
 

Eindproduct 
 

Totaal 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemisterij 
 

Boomkwekerij 
 

Groente 
 

Totaal 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemisterij 
 

Boomkwekerij 
 

Groente 
 
 
 
 
 
 

Importinspecties 
 

Verplichte monsters 
 

Afkeuringen 

Aantal geregistreerde bedrijven

Digitale teeltaangifte

Plantenpaspoortinspecties

Vondsten q-organismen

Fytosanitaire inspecties

Fyto-bewaking

250 
267 

2.335 
2.411 

329 
324 
151 

– 
3.065 
3.002 

 
 
 
 
 
 

800 
878 

9.423 
9.431 
3.595 
3.819 

13.818 
14.128 

 
 
 
 
 
 

8 
8 

69 
52 
29 
33 

 
 
 
 
 

8.360 
9.000 

160 
130 
81 

118

98 % 
98 %

435 
434 

 
4 

11

 Waarnemingen 
 
 

Gezochte organisme gevonden 

2018            2017

Exportinspecties i.s.m. NVMA 

 
 
 
 

 47.850 
 45.500

(nieuwe bedrijven i.v.m. nieuwe plantgezondheidsverordening) 
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1.379

935

473

82
80

348
248

473
339
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 BOOMKWEKERIJGEW

ASSEN

Onderzoek voor verlening kwekersrecht

dan wel toelating

Toelating

NL kwekersrecht

Europees kwekersrecht

Totaal aantal 2018 / 2017 

746
695

189
177

GROENTEGEWASSEN

520
506

69
103

790
699

1.379
1.308
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935
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AGNOSTIEK

Nematoden      5.063          6.078

Schimmels      6.537         8.639

Bacteriën     10.779     12.936

Virussen    247.180    238.451

Biotoetsen   1.240   1.285

  
  

  
  
  
 T

OET
SCENTRUM HORST

Virusvrij m
aken (rassen)     

205    178

Instandhoudingen    1.650   1.580
 11.500    15.700    Leveringen

  
  

  
  
  
   

 ZAADONDERZOEK
Overige toetsen   3.814    3.495

9.202     9.691   Kiemkracht

TOETSLABORATORIUM

Zuiverheid   5.820    6
.439

2.219            1.555 Toetsingen

La
b
o
ra

to
ria

50 51

Buitencirkel: 2018 
 
Binnencirkel: 2017
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Keuringen 

 
Laboratoria 

 
Rassenonderzoek 

 
Ondersteunend 

 
Totaal

Medewerkers in dienst per 31.12.2018  
 

99 
91 

123 
102 

67 
66 
70 
67 

359 
326

 
 
         
    83    (+8) 
         
    97    (+5) 
         
    64    (+2) 
         
    65    (+2) 
          
  309  (+17)

In 2017 zijn de oproepkrachten en stagiaires toegevoegd, 
deze staan tussen haakjes aangegeven. 
 

Instroom personeel (incl. vakantiewerkers en oproepkrachten)

60  123 63

58  9537 

vakantiew. / oproepkr.

 vakantiew. / oproepkr.

Einde contract voor bepaalde tijd (+59) 
Beëindiging op eigen verzoek 
Beëindiging door Naktuinbouw 
Pensionering 
Overleden

Uitstroom personeel 2017
59   7718 Vakantiewerk / Oproepkracht

2
6

3
6

1

Ziekteverzuim in %
4,61  

 
4,25

4,00

3,80
0,45 Zwangerschapsverlof

0,61 Zwangerschapsverlof

Verloop binnen vaste bestand
100 : 359 x 29 medewerkers  
 
100 : 310 x 18 medewerkers 5,81 %

8,08 %
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Einde contract voor bepaalde tijd (+56) 
Beëindiging op eigen verzoek (+3) 
Beëindiging door Naktuinbouw 
Pensionering

Uitstroom personeel 2018
59   88 29 Vakantiewerk / Oproepkracht

10
15

2
2

30 30 17 22 16 14

426 728

Interne docenten / trainers / experts
In Company trainingen /
opleidingen bij bedrijven

Regulie
r

Regulie
r

In Company

In Company

Cursi
ste

n    
 (to

taal)

Cursi
ste

n    
 (to

taal)

Opleidingen / trainingen

241

185

319

409

Inclusief 4 eenmalige trainingen voor specifieke doelgroepen 

met grote aantallen deelnem
ers

2018                 2017

2018            2017

Keuringen

 P

ER
SO

NEELSBEZETTING IN FTE

TOTAAL: 294,4 (2018)  /  272,4
 (2

01

7)

Rassenonderzoek

Management &
ondersteuning

Laboratoria

84,5
82,9

98,4
82,7

64,3
61,1

47,2
45,7



Naktuinbouw is financieel gezond. 

Onze solvabiliteit en liquiditeit zijn 

ruim voldoende. In 2018 was het 

resultaat nihil. De kosten en  

opbrengsten waren in evenwicht.

Kostenmaker-kostendrager-principe 
De voor onze wettelijke taak gehanteerde tarieven zijn volgens de vereisten 

van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 vastgesteld. Deze tarieven zijn  

goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Naktuinbouw werkt volgens het kostenmaker-kostendrager-principe.  

Dat betekent dat alle inkomsten komen uit kostendekkende tarieven voor  

keuringen, rassenonderzoek of laboratoriumwerkzaamheden. Naktuinbouw 

ontvangt geen financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische 

Zaken. Dit jaar ging er bij Naktuinbouw 30 miljoen euro om.  

 

Jaarrekening  
Op 1 maart 2019 heeft de accountant van Naktuinbouw verklaard, dat de  

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW is opgesteld.  

De jaarrekening geeft een nauwgezet beeld van de grootte en samenstelling 

van het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.  

Ook verklaart de accountant dat is voldaan aan de geldende wet- en regel-

geving, voor zover deze betrekking heeft op de publieke middelen en uitgaven. 

Het Bestuur stelde de jaarrekening op 8 maart 2019 vast.
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Exploitatierekening 2018                                                                    
Baten                                                                      2018               2017 
Keuringen                                                            13.729            13.329  
Laboratoria                                                           7.798              6.706 
Rassenonderzoek                                                8.057              7.830 
Overige                                                                     248                 323 
 
 
                                                                             29.832            28.188 

Lasten                                                                     2018               2017 
Personeelskosten                                              21.351           19.654 
Huisvesting en afschrijvingen                           3.169              3.028 
Algemeen en communicatie                              3.244              3.225 
Materiaal en projecten                                       2.259              1.863 
Overige lasten                                                      – 192                 213 
Mutatie algemene reserve                                        1                 205 
                                                                             29.832            28.188

 
Passiva                                                                   2018               2017 
Algemene reserve                                             12.338            12.337  
Voorzieningen                                                         919              1.012 
Schulden op lange termijn                                 4.419              4.644 
Schulden op korte termijn                                  8.697              7.897  
                                                                             26.373            25.890

Balans per 31 december 2018                                                           
Activa                                                                     2018               2017 
Vaste activa                                                        10.552            10.106  
Vorderingen op korte termijn                             6.206              6.062  
Liquide middelen                                                  9.615              9.722  
                                                                                          
                                                                             26.373            25.890 

Bedragen maal € 1.000,–

Kasstroomoverzicht                                             2018               2017 
Resultaat volgens de exploitatierekening              1                 205  
Afschrijvingen                                                     1.762              1.778  
Mutaties voorzieningen                                       – 93              – 158 
 
Kasstroom uit exploitatie                                    1.670              1.825  
                                                                                                                
Mutaties in het werkkapitaal                                236           – 1.063  
Investeringen                                                   – 2.012           – 1.506  
 
Afname/toename liquide middelen                  – 106              – 744  
                                                                                                                
Geldmiddelen per 1 januari                                9.722            10.466  
                                                                                                               
Geldmiddelen per 31 december                        9.616              9.722

Keuringen 
 

Laboratoria 
 

Rassenonderzoek 
 

Opleidingen / Diversen

46,0 % 
47,3 % 

26,1 % 
23,8 % 

27,1 % 
27,9 % 

0,8 % 
1,1 % 

Inkomstenverdeling 2018

2018         2017



Brancheorganisaties

Plantum, LTO, NFO, VBN, 
VSN, Anthos, VHG.
De brancheorganisaties 
vaardigen leden af voor de 
drie sectorbesturen. Tevens 
is er intensief contact over 
lopende zaken. 

Economic Board 
Amsterdam 

Deelname aan kerngroep 
flowers.

Europese Unie  

Legt onder meer richtlijnen 
vast voor regelgeving. 
Naktuinbouw ondersteunt 
EZ en NVWA in een aantal 
Permanente Comité’s.

European Seed Association 
(ESA) 

Hiermee worden nauwe 
contacten onderhouden 
over ontwikkelingen binnen 
de zaaizadensector.

Greenport Aalsmeer

Vertegenwoordiging in 
bestuur en werkgroepen, 
deelnemer GO-bedrijven, 
connectie met het Groen- 
onderwijscentrum.

EU-keuringsdiensten

Samenwerking op verschil- 
lende vlakken met de 
collega-keuringsdiensten 
en fytosanitaire diensten 
in EU-lidstaten.

International 
Seed Federation (ISF): 

Naktuinbouw levert voor- 
zitter van de werkgroep 
resistentiecodering.Contac-
ten worden onderhouden 
over diverse zaken in de 
internationale zadensector.

Ministerie van
Economische Zaken

Wetgever en toezichthouder.
Via het ministerie worden 
internationale projecten 
ondersteund. Inkomende 
(handels)missies bezoeken 
Naktuinbouw olv EZ / NVWA.

NVWA (Nederlandse Voed- 
sel- en Warenautoriteit)

Verantwoordelijke organisa- 
tie in NL voor fytosanitaire 
zaken. Naktuinbouw voert 
taken uit voor de NVWA op 
gebied van inspecties en 
laboratoriumonderzoek.

MPS / ECAS

Vertegenwoordiging in 
bestuur en college belang- 
hebbenden/deskundigen.

Plantaardige keurings-
diensten in Nederland

Samenwerking op verschil- 
lende vlakken met de 
collega-keuringsdiensten
BKD, KCB, NAK. 

Praktijkonderzoek Plant 
& Omgeving (PPO) / WUR

Advies en inzet
in diverse projecten.

Topsector T&U

Ondersteuning aan 
Topconsortium voor Kennis 
en Innovatie (TKI) en 
deelname aan klankbord-
groep Human Capital 
Agenda.

Breedwise

Samenwerking op gebied 
van diverse opleidingen. 
Regulier en in company.

Universiteiten

- Wageningen Universiteit 
  en Research Centre (WUR),
  onderdelen CDI, PRI, PPO.
- Rijksuniversiteit Groningen. 
Samenwerking op het
gebied van internationale 
opleidingen.

Hogescholen

Samenwerking op gebied 
van laboratoriumonderwijs 
met Hogeschool Leiden.
Met Agrarische Hogescholen 
samenwerking onder meer 
op het gebied van: stages, 
excursies en gastcolleges.

Groen onderwijs (mbo)

Ondersteuning bij ontwik-
keling van lesmateriaal
(CIV) en verzorgen van 
opleidingen / workshops / 
excursies / gastdocentschap.

Rassenonderzoek

Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR), 
onderdelen CDI, PRI, PPO

Samenwerking in projecten 
en trainingen.

Opleidingen

EPPO
(European Plant Protection 
Organisation)

Voor ontwikkeling van 
protocollen en certificerings-
schema’s op Europees 
niveau. Deelname in panels 
fruit- en siergewassen.

ESCAA
(European Seed Certifica- 
tion Agencies Association) 

Samen met NAK wordt 
NL-vertegenwoordiging 
gevormd. 
Naktuinbouw is aangesloten 
bij de ESCAA. 

OECD / Organisatie voor                
Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO)

Naktuinbouw is aangewezen 
autoriteit en deelnemer
in OECD-schema’s voor
bosbouw- en groentezaden..

Good Seed and Plant 
Practices (GSPP)

Naktuinbouw voert samen 
met het Franse SOC hiervoor 
wereldwijde audits uit.
 .

Keuringen

Algemeen
Raad voor plantenrassen

Directe opdrachtgever voor 
Nederlands toelatings- en 
kwekersrechtonderzoek.

Community Plant Variety 
Office (CPVO)

Opdrachtgever voor Euro- 
pees kwekersrechtonderzoek, 
rol in Expert Groepen land- 
bouw, sierteelt, fruit & groen- 
ten. Hfd Rassenonderzoek 
is plv lid van het Bestuur.

Eucarpia

De nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van planten- 
veredeling worden hierin 
gevolgd.

European Nurserystock 
Association (ENA)

Naktuinbouw-medewerker
is secretaris ENA plant-
namen, werkgroep houtige 
gewassen.

Fleuroselect

Europese organisatie voor 
bloemzaadveredelaars en 
–handelaren met proef- 
velden, waarbij Keuringen
en Rassenonderzoek 
contacten onderhouden.

Floricode

Organisatie voor registratie 
en codering van sierteelt- 
producten.
Vanuit Rassenonderzoek 
worden hier contacten 
onderhouden.

HORTAX

Naktuinbouw is lid van de 
Cultivated Plant Taxonomy 
Group.

International Union for 
Botanical Science (IUBS)

Hier binnen wordt de ICNCP 
(International Code of 
Nomenclature for Cultivated 
Plants) samengesteld.
 

ICNCP

Rassenonderzoek levert 
de secretaris voor de IUBS 
Commission for the Nomen- 
clature of Cultivated Plants.
Vanuit Rassenonderzoek 
contacten met IUBS.

International Union for the 
Protection of new Varieties 
of Plants (UPOV)

Naktuinbouw levert voorz. 
Working Group Ornamentals 
(TWO); voorz. Working Group 
BMT and DNA-Profiling in 
Particular en voorzitter TC.

International Community
of Breeders of Asexually 
Reproduced Ornamental & 
Fruit Varieties (CIOPORA)

Overleg over onder meer 
kwekersrecht, inbreuk en 
rasafstanden.

Internationale Stauden 
Union (ISU)

Rassenonderzoek levert 
de secretaris voor de ISU 
Plant Names Working Group 
of Perennials.

International Bremia 
Evaluation Board (IBEB)

Coördinerende rol van 
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van 
(nieuwe) Bremia-fysio’s 
bij sla.

International Peronospora 
Working Group (IPWG)

Coördinerende rol van 
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van 
(nieuwe) wolf-fysio’s 
bij spinazie.

Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen 
(KVBC)

Lid keuringscommissie.

Kwekersrecht

Collega-instituten op het 
gebied van kwekersrecht en 
toelating in de EU zijn o.m.: 
GEVES, Bundessortenamt, 
NIAB, SASA, UKZUZ, 
UKSUP, COBORU.

NDV (Nederlandse Dendro- 
logische Vereniging)

Redactielid Dendroflora, 
samensteller cursussen
en docent.

Plantscope

Samenwerking met Floricode 
op gebied fotografie en 
naamgeving.
Gezamenlijke zoekportaal 
Searchplant opgezet.

Centrum Genetische 
Bronnen Nederland (CGN)

Samenwerking op het 
gebied van rassenlijst 
bosbouwgewassen. 
Meewerken in gewas-
specifieke werkgroepen.

Stichting Beurshal

Taxonomisch advies.

Louis Bolk Instituut

Samenwerking in diverse 
projecten van Rassen-
onderzoek en database 
biologisch teeltmateriaal.

International Seed Health 
Initiative (ISHI)

Deelname in werk- en 
gewasgroepen vanuit 
Laboratoria, gericht op 
protocolontwikkeling.

International Seed Testing 
Association (ISTA)

Deelname in commissies
Seed Health, Nomenclature 
e.a.

Universiteit van Amsterdam 
Swammerdam instituut

Projecten Green Forensics
& Green Genetics.

Hogeschool Leiden / 
Bio Science park

Samenwerking op gebied 
van laboratoriumonderwijs, 
(praktijk)onderzoek en 
stages.

Laboratoria
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Nevenstaand de organisaties en instituten 
waarmee wij samenwerken. In een aantal 
gevallen is er naast intensief contact ook 
een afgevaardigde van Naktuinbouw  
actief in genoemde organisatie. Dit in  
de vorm commissielid of voorzitter. 

NETWERK
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Algemeen: 
Team Communicatie 
info@naktuinbouw.nl 
 
Laboratoria: 
John van Ruiten (a.i.) 
directie@naktuinbouw.nl 
 
Keuringen: 
Ron Bleijswijk 
r.bleijswijk@naktuinbouw.nl 
 
Opleidingen: 
Alfred Klaver  
a.klaver@naktuinbouw.nl 
 
Rassenonderzoek: 
Bert Scholte 
b.scholte@naktuinbouw.nl
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Sotaweg 22 

2371 GD Roelofarendsveen 

Postbus 40 

2370 AA Roelofarendsveen 

Nederland 

 

Tel +31 (0)71 332 62 62 

www.naktuinbouw.nl 

info@naktuinbouw.nl 
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team Communicatie & Opleidingen 
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studio@arnogeels.nl 
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