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Naktuinbouw is de kwaliteitsdienst voor de tuinbouwsector. Naktuinbouw

staat voor Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw. 

Wij werken aan kwaliteitscontroles en bevordering van kwaliteit van teelt-

materiaal. Wij voeren wettelijke taken uit in opdracht van het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Onze kennis delen we actief met

onze partners en bedrijven in de

tuinbouwsector. Daarbij is het

creëren van wereldwijde markttoe-

gang voor tuinbouwondernemers

onze drijfveer. Wij zijn een kennis-

centrum voor teeltmateriaal in de

tuinbouwsector. Duurzaam werken

vinden wij belangrijk. Wij kijken

continu hoe we ons werk zo 

efficiënt mogelijk kunnen doen. 

De tuinbouwsector – nationaal én internationaal – verandert voortdurend.

Dat vraagt flexibiliteit en wendbaarheid van onze medewerkers en van hoe

we de organisatie inrichten. Onze medewerkers hebben veel – vaak specialis-

tische – kennis in huis. Het up-to-date houden van de kennis en het delen

van deze kennis met de sector is voor ons een belangrijk speerpunt.

Daarom definieerden wij onze ambities als Deskundiger, Efficiënter en 

Wendbaarder. In dit jaarverslag laten we zien wie wij zijn, hoe we deze 

ambities nastreven en wat onze rol is in de wereld van de tuinbouw.
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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. Daar gaan we voor!

Wendbaarder - Deskundiger - Efficiënter



Wim van der Sande, 
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA),
directeur NPPO Ministerie 
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)

Met tienduizenden keuringen, certificeringen en inspec-

ties levert Naktuinbouw een belangrijke bijdrage aan het

bewaken en bevorderen van de kwaliteit van gewassen,

het voorkomen van uitbraken van ziekten en het

realiseren van markttoegang tot wereldwijde markten. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

onderzocht adviesbureau de Kwink groep of de plant-

aardige keuringsdiensten hun wettelijke taken doeltref-

fend en doelmatig uitvoeren. Niet alleen voert Naktuin-

bouw haar taken doelmatig en doeltreffend uit, zij mag

ook rekenen op een groot draagvlak binnen de sector. 

Naktuinbouw staat daarnaast internationaal hoog

aangeschreven en dat draagt bij aan de aantrekkelijk-

heid van Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven

in de sector uitgangsmateriaal. En zorgt voor afzet-

mogelijkheden van teeltmateriaal. De kennis en

expertise van Naktuinbouw zijn onontbeerlijk bij de

aanpak van crises. Zoals de vondst van Ralstonia in

rozen. De goede samenwerking tussen de NVWA en

Naktuinbouw hierbij, zagen ook de auditoren van de

Europese Commissie.

Voor achteroverleunen is echter geen tijd. In het 

evaluatierapport staat ook een aantal aanbevelingen.

Deels worden deze al opgepakt. Voorbeelden zijn de

herziening van het aansturings- en informatieprotocol

en de herziening van de meerjarenovereenkomst. 

LNV, de Raad voor plantenrassen en Naktuinbouw

hielden in 2017 kritisch de Tripartite-overeenkomst

tegen het licht. Na een diepgaande analyse is de

conclusie dat de taken voor kwekersrecht en rassen-

toelating goed zijn belegd. De huidige structuur blijft

bestaan. De overeenkomst maken we komend jaar

moderner en toekomstbestendig. 

In 2019 vindt de implementatie van de nieuwe EU-

controleverordening en EU-plantgezondheidverordening

plaats. Een forse klus. De discussie hierover met

bedrijfsleven, keuringsdiensten, NVWA en beleids-

makers van het kerndepartement verloopt in een

goede sfeer. We hebben er vertrouwen in dat we dit de

komende jaren op een goede manier afronden. Tot slot

hebben we het afgelopen jaar kennisgemaakt met de

nieuwe voorzitter Agnes van Ardenne.

We kijken uit naar verdere samenwerking met Naktuin-

bouw bij deze uitdagende taken. 
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De kennis en expertise

van Naktuinbouw zijn

onontbeerlijk bij de

aanpak van crises. 
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VOORWOORD    VAN DE TOEZICHTHOUDERS

Anita Conijn, 
MT-lid Directie Plantaardige
Agroketens en Voedsel-
kwaliteit, Ministerie 
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)
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beeld

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ 

Dat was de slogan van een campagne eind jaren ’80

om meer meisjes op de middelbare school te laten

kiezen voor exacte vakken. Deze slogan geldt niet

alleen voor meisjes en zeker niet alleen voor de 

jaren ‘80. Slim zijn is nog steeds actueel. Dat merken

we bij Naktuinbouw iedere dag. En onze zaden- en

veredelingsbedrijven verwachten niet anders van ons.

Het bestuur van Naktuinbouw focuste zich het afge-

lopen jaar op zijn toekomst. Dit gelet op alle bewegin-

gen om ons heen. Welke wereldwijde tuinbouw-

ontwikkelingen zijn voor ons van belang? Waar willen

we staan over vijf jaar? Welke diensten leveren wij

dan nog? Deze kernvragen zijn beantwoord in het

Meerjarenplan 2018-2022: ‘Naktuinbouw Next Level’,

waarin vier onderwerpen centraal staan: slimmer

werken, klantgerichtheid, nieuwe technologieën en 

de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. 

Samen staan we met de sector teeltmateriaal voor

grote veranderingen. We willen onze diensten, met

behoud van kwaliteit, nóg klantgerichter en slimmer

inrichten. 

Verder heeft het bestuur gewerkt aan de governance,

zodat deze ook meer in lijn is met wat de omgeving

van een zelfstandig bestuursorgaan als Naktuinbouw

verwacht. Zo zijn de sectorbesturen omgevormd tot

slagvaardige sectorraden die het gehele werkveld van

Naktuinbouw bestrijken. De sectorraden kunnen ook

andere bestuursleden voordragen dan die uit eigen

kring. Ook kan niet langer meer onbeperkt worden her-

benoemd: er is nog één keer herbenoeming mogelijk.

Naast deze ontwikkelingen boog het bestuur zich

onder meer over de Tripartite-overeenkomst met het

Ministerie van LNV en de Raad voor plantenrassen, de

bouw van een nieuw R&D-laboratorium, de Meerjaren-

overeenkomst voor fytosanitaire werkzaamheden met

het Ministerie van LNV, de vernieuwing van het

Keuringsreglement en de evaluatie van Naktuinbouw

op aspecten van rechtmatigheid en doelmatigheid; in

opdracht van het Ministerie van LNV gerapporteerd

door adviesbureau de Kwink groep.

In 2018 overleggen wij met het ministerie over de

werking van risicobeheersings- en controlesystemen

voor risicomanagement en de komst van de nieuwe

Europese controleverordening.

Mede namens de leden van het bestuur spreek ik 

mijn dank uit aan de medewerkers voor hun

geweldige inzet en geleverde inspanningen. Ik kan

verklaren dat Naktuinbouw in control is. In control,

zoals bedoeld in het Normenkader voor financieel

beheer en intern toezicht.

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 is te vinden op onze website www.naktuinbouw.nl

Een stichtingsbestuur en drie ondersteunende sectorbesturen vormen het bestuur
van Naktuinbouw. In 2017 is gesproken over een structuurswijziging. 

Agnes van Ardenne bestuursvoorzitter Naktuinbouw
De voorzitter heeft een onafhankelijke positie en is niet gebonden aan branche-

organisaties uit de tuinbouwsector. De voorzitter zit zowel het stichtingsbestuur als 

de drie sectorbesturen voor. De secretaris staat het bestuur bij. De Zaaizaad- en plant-

goedwet 2005 vereist toezicht door de overheid en de minister benoemt de voorzitter.

Per 1 januari 2017 benoemde de minister van Economische Zaken mevrouw Agnes van

Ardenne tot bestuursvoorzitter van Naktuinbouw.

Hervorming van het bestuur
In 2017 is onder leiding van Agnes van Ardenne gewerkt aan een wijziging van de 

bestuurlijke structuur. De sectorbesturen groente-, bloemisterij- en boomkwekerij-

gewassen worden vervangen door sectorraden. Ze behouden hun belangrijke 

adviserende rol als het gaat om Zaaizaad- en plantgoedwetzaken, zoals keurings-

reglementering en tariefstellingen. In deze sectorraden zitten afgevaardigden namens

de tuinbouwbrancheorganisaties. Dit zijn organisaties als LTO Nederland, Plantum,

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

openbaar groen (Vereniging Stadswerk), de groenvoorzieners en hoveniers en de 

veilingen (VBN). Voorheen benoemden de sectorbesturen de leden van het bestuur.

Vanaf 2018 gebeurt dat anders. De sectorraden doen een voordracht, waarna het 

bestuur uiteindelijk zelf haar leden benoemt. Een bestuurder wordt voor een periode

van vijf jaar gekozen, waarna nog een keer verlenging van vijf jaar mogelijk is.

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. Deze worden vervolgens door het bestuur in een begroting met tarief-

voorstellen aan de minister van LNV voorgelegd. Ook vormen de sectorraden het

klankbord van de bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. Hierdoor ontstaat er een

breed draagvlak voor onze activiteiten en een nauwe betrokkenheid van de sectoren.

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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Hierbij keek het bureau specifiek naar de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van de organisaties. Het 

onderzoek spitste zich toe op de uitvoering van de

wettelijke taken. Het onderzoek bestond uit een 

documentstudie en interviews met de betreffende

keuringsdienst, sector- en brancheorganisaties, het

ministerie en de NVWA. 

Daarnaast gebruikte de Kwink groep zelfevaluaties 

ingevuld door de keuringsdiensten. 

Goede naam en hoogwaardige kwaliteit
De Raad voor plantenrassen en de vier keuringsdien-

sten NAK, BKD, KCB en Naktuinbouw vervullen zowel

nationaal als internationaal hun rol in plantenrassen, 

het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van 

land- en tuinbouwproducten en het tegengaan van

uitbraken van plantenziekten op een hoog niveau,

schrijft de minister in de evaluatie. De diensten 

hebben een groot draagvlak bij het Nederlandse 

bedrijfsleven. 

De diensten leveren daarmee een stevige bijdrage 

aan de economische positie, de goede naam en de

hoogwaardige kwaliteit van de plantaardige sector 

in Nederland. 

1110

Goede naam en hoogwaardige kwaliteit

Uitgelicht: 

EVALUATIE KEURINGS DIENSTEN 2010-2016

Zorgvuldig, integer en transparant 
De uitkomst van het onderzoek was dat Naktuinbouw

zorgvuldig, integer en transparant functioneert en de

wettelijke taken effectgericht uitvoert. Besparingen,

het doorvoeren van vernieuwing en het digitaliseren

van werkprocessen leverden winst op in doelmatig-

heid. De ontwikkeling van de tarieven was zeer 

gematigd en soms gedaald. De sectoren zijn tevreden

over de kosten van het toezicht in relatie tot wat het

toezicht hen oplevert. 

De Raad voor plantenrassen en de vier plantaardige keuringsdiensten NAK, BKD, KCB en Naktuinbouw vallen
sinds 1 januari 2010 onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. In 2017 gaf de minister van LNV aan 
adviesbureau de Kwink groep de opdracht de vier ZBO’s in de periode van 2010 tot 2016 te evalueren. 



De wereld verandert
Bedrijven worden groter en werken steeds internationaler. Grenscontroles worden intensiever

en strenger. Fytosanitaire eisen nemen toe. Ook globale politieke spanningen komen meer

voor. Dit heeft effect op handelsmogelijkheden. Overheden hebben minder omvang en de 

capaciteit voor keuringen en inspecties verminderd. Verantwoordelijkheden komen meer bij

het bedrijfsleven te liggen. Ook waar het gaat om onderzoeken en innovaties. 

De tuinbouwsector verandert mee
De wereldhandel wordt er dus niet makkelijker op. Het zorgen voor markttoegang op 

internationale markten is voor het bedrijfsleven van levensbelang. Landen en klanten vragen

daarnaast ketentransparantie van producten (tracking en tracing) en een duurzame productie.

Problemen met ziekten en plagen moeten worden voorkomen. Systemen die continu de 

kwaliteit en gezondheid van het materiaal bewaken, beheersen steeds meer de productie. De

sector maakt steeds meer gebruik van hightech meet- en registratiesystemen. 

Naktuinbouw gaat daar ook in mee
Als kwaliteitsdienst zijn wij onafhankelijk. Ook ondersteunen wij de sector actief in verbete-

ringen om marktposities te versterken. De sector verlangt dat een keuringsdienst op een

hoger niveau de bedrijfssystemen doorlicht, niet dat we elk plantje controleren. Voor dat

nieuwe niveau zijn goed opgeleide mensen nodig. Die goede kennis van de gewassen hebben.

Mensen die kennis vastleggen in ICT-systemen en gebruikmaken van hightech-technieken 

om teeltmateriaal te beoordelen en te waarmerken.

Naktuinbouw is hard op weg om op een ‘Next Level’ te komen
Onze uitgestippelde route volgt vier hoofdwegen:

•    Klantgerichtheid 

•    Slimmer werken

•    Ontwikkeling van menselijk kapitaal

•    Inzet van nieuwe technologieën

Bekijk de animatie van ons meerjarenplan op 

www.naktuinbouw.nl/over-naktuinbouw/nieuws/animatiefilm-next-level

D ld d

MEERJARENPLAN 2018-2022 ‘NEXT LEVEL’ 
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In 2017 werkten het bestuur en het management-

team (MT) aan het uitstippelen van de route voor

de komende jaren. In juni 2017 werd een vernieuwd

meerjarenplan vastgesteld: ‘Next Level’ in sector-

ondersteuning.



Klantgerichtheid

De bedrijven waar wij werken zijn heel gevarieerd: van eenmans-

zaak tot multinational. Ook bieden we een variëteit aan diensten.

Van laboratoriumtoets tot veldkeuring en van het leveren van 

virusvrij materiaal tot DUS-onderzoek op nieuwe plantenrassen.

Dat daagt ons uit om al onze klanten op zo’n manier te bedienen

dat we optimaal inspelen op hun vragen en wensen. 

We pikken steeds meer omgevingssignalen op die van invloed kun-

nen zijn op onze toekomst en die van de sector. Kennis waarborgen

we in systemen en de informatie daaruit delen we met onze directe

achterban. Denk bijvoorbeeld aan eisen van derde landen (landen

buiten de EU) om de export en markttoegang te bevorderen. Hier-

over meedenken met de sector en overheid, blijft voor ons een 

belangrijke taak.

Ontwikkeling van menselijk kapitaal

De kennis en ervaring van medewerkers die de komende jaren 

met pensioen gaan, willen we behouden en overdragen aan een

nieuwe generatie. Zij brengen op hun beurt ook weer nieuwe vak-

kennis binnen. Naktuinbouw wil een aantrekkelijke werkgever 

zijn en denkt mee met de carrièreperspectieven van medewerkers. 

We zetten in op duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers fit, 

vitaal en met werkplezier de steeds nieuwe uitdagingen in het 

vakgebied aan te laten gaan. 

Slimmer werken

Om de doelmatigheid en productiviteit te verhogen, zetten we

nieuwe (ICT-)technologieën in en gaan we slimmer werken.

Hiermee verbeteren we de kwaliteit van ons werk en houden 

de kosten voor de bedrijven beheersbaar. Zoals het verbeteren 

van mijnNaktuinbouw. Dergelijke systemen geven klanten inzicht

in bijvoorbeeld de status van lopende onderzoeken. De digitale

aan-levering van gegevens zorgt voor een snellere verwerking. 

Ook zijn systemen nodig die de keten transparanter maken, waar-

door de herkomst van producten snel te traceren is. 

Bedrijven gaan onder erkenning meer zelf keuren. Naktuinbouw

controleert niet in elke partij alle planten, maar beoordeelt meer 

en meer of het kwaliteitssysteem van het bedrijf volgens de norm

is. Daarvoor is niet alleen de kennis nodig van producten, maar 

ook over het waarborgsysteem en bedrijfsproces. 

Inzet van nieuwe technologieën

Het gebruik van hoogwaardige technologieën is nodig voor het 

ontwikkelen van nieuwe toetsen om ziekten te detecteren én 

voor het verbeteren van bestaande laboratoriumtoetsen. Daarvoor

bouwen wij een nieuw hightech laboratorium. Vision-technologie

vraagt om het verwerken en ontsluiten van big data. Denk aan het

gebruik van drones bij controles én DNA-technologie in rassen-

onderzoek, keuringen en ziektendetectie. Naktuinbouw onder-

steunt de sector ook bij het verminderen van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen

van hygiënesystemen en via het stimuleren van de ontwikkeling

van resistente rassen.
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‘NEXT LEVEL’PRAATPLAAT



Voor Naktuinbouw was 2017 een bijzonder druk jaar.

De sector teeltmateriaal heeft de wind in de zeilen. In

ons werk zien we in de volle breedte een toename in

omvang. Vooral in onze laboratoria, maar ook in

rassenonderzoek en fytosanitaire zendingsinspecties.

Na een aantal jaren van ongewisheid over de al dan

niet zelfstandige positie van Naktuinbouw is daarover

nu duidelijkheid. 

Het bestuur stelde een meerjarenplan vast 
Hierin staan ook ambitieuze plannen voor onder meer

ICT, voor gebruik van DNA-technologie en voor ver-

nieuwing van de accommodaties van met name team

R&D, het Toetslaboratorium en Toetscentrum Horst. In

2017 startten wij met het maken van plannen hiervoor

die we in 2018 uitwerken. Ook de faciliteiten voor het

werken met quarantaineziekten en voor resistentie-

toetsingen worden aan de NVWA-eisen aangepast.

Brexit werpt zijn schaduw vooruit
Hoewel de vorm nog onduidelijk is, startten in 2017 de

voorbereidingen. Begin 2018 gaan we rassenonderzoek

voor kwekersrecht van een aantal nieuwe siergewas-

sen uitvoeren. Er wordt een toename van 10% in aantal

rassen verwacht. De handel met het Verenigd Koninkrijk 

is belangrijk. Vereist de Brexit meer fytosanitaire

exportinspecties? Dan is een capaciteitsuitbreiding

nodig bij de keurmeesters. 

Fytosanitair is er veel aan de orde
In 2017 startten wij samen met de sector een Select

Plant-systeem voor het gewas Roos. Dit naar aanleiding

van de Ralstonia-problematiek die sinds 2015 speelt.

Ook was er veel aandacht voor de preventie van Xylella,

zowel via systeem- als toetsontwikkeling. 

Met de NVWA is de lijn uitgezet om resultaten van

erkende systemen als NAL en Elite ook voor fytosani-

taire certificering te kunnen gebruiken. Andere onder-

werpen op de beleidsagenda zijn gesprekken met

Floricode en Beurshal over integratie sierteeltrassen-

registratie, de opbouw van een Elite-programma in de

Grootfruitsector, het starten van een nieuwe Green

Deal in bosplantsoen.

Safety, security en risicomanagement
Een veilige werkomgeving, beveiliging van (bedrijfs-)

gegevens en voorbereid zijn op risico's vragen

managementaandacht. Mede hierom implementeren

we in 2018 de nieuwe ISO-norm 9001:2015.
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MT EN DIRECTIE NAKTUINBOUW
Het managementteam (MT) stemt af over en coördineert de beleidsvoorbereiding, bestuurlijke ondersteuning
en de uitvoering. Na ruim 38 jaar als hoofd Rassenonderzoek nam Kees van Ettekoven op 20 januari afscheid
met een mini-symposium. Bert Scholte (links) volgt hem op. Daarnaast zijn Ron Bleijswijk (Keuringen), 
Marcel Brans (Kennis & Competentie), Marcel Toonen (Laboratoria), Hennie Stavleu (Financiën & Middelen) de
MT-leden. John van Ruiten is directeur.
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Wettelijke taak
Wij voeren onze wettelijke taak uit in opdracht van het Ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als zelfstandig bestuursorgaan opereren 

wij onpartijdig en onafhankelijk. Wij werken onder toezicht van LNV en de

NVWA. Het verrichten van rassenonderzoek, keuringen en laboratorium-

toetsingen vormen onze hoofdtaken. 

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 (Europese Community Plant Variety Office) en de Raad

voor plantenrassen.

Kwaliteitsverbetering
Wij ondersteunen kwaliteitsverbetering. Dat doen wij onder andere met 

kwaliteit-plus-programma’s en via laboratoriumtoetsingen. Met trainingen

dragen wij bij aan mogelijkheden voor bedrijven om de kwaliteit te verhogen.

Accreditatie
Onze activiteiten voldoen aan verschillende (accreditatie)normen. Onafhanke-

lijke, externe organisaties beoordelen deze taken. In april 2018 wil Naktuin-

bouw de nieuwe ISO 9001:2015-norm implementeren. In 2017 zijn hiervoor de

voorbereidingen gestart. Wij zijn gecertificeerd en geaccrediteerd voor: 

•    ISO/IEC 17020: 2012 (fytosanitaire importinspecties) *

•    ISO/IEC 17025: 2005 (diverse laboratoriumverrichtingen) *

•    CPVO entrustment, team DUS-onderzoek

•    ISTA, team Zaadanalyse & Nematoden

*    Omschrijvingen van de scope zijn te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl
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beeld DIT IS WAT WIJ DOEN

Wij bewaken de kwaliteit van producten,

processen en ketens in de tuinbouw. Dat

doen wij binnen én buiten Nederland. In

dit hoofdstuk leest u wat onze kerntaken

zijn.
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1. Keuringen
Bedrijven die teeltmateriaal in bloemisterij-, boomkwekerij- of groente-
gewassen vermeerderen of verhandelen zijn bij wet verplicht zich te
registreren bij Naktuinbouw. In december 2017 waren er 3.002 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 

documenten. Daarnaast voeren

wij administratieve controles uit.

Keurmeesters letten dan specifiek

op herkomst en traceerbaarheid

én op het juiste gebruik van 

keuringsdocumenten en planten-

paspoorten. 

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 importinspecties
In opdracht van de NVWA inspecteren wij materiaal

dat via Nederland de EU binnenkomt. In 2017 waren

dit 9.000 inspecties. Naktuinbouw ondersteunt de

NVWA bij het uitvoeren van exportinspecties en de 

afgifte van internationale fytosanitaire certificaten bij

handel naar derde landen. In 2017 ging dit om 45.500

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 2017 is ook voor de NVWA fytobewaking uitgevoerd

bij bedrijven waar wij importinspecties uitvoeren. 

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

spectiewerkzaamheden uit in de elf bacterievuurvrije

zones in Nederland. Hierbij zijn 104 vondsten gedaan

buiten de kwekerij. 32 keer is er bacterievuur gevon-

den op een kwekerij in de bufferzone en vijf keer op

een kwekerij buiten de zone. 

Per 1 juli 2017 veranderde de indeling van de buffer-

zones in Meeden, Udenhout-St. Oedenrode en Uden/

Boxmeer-Venray/Maasheggen. De aanpassing van de

bufferzone Meeden zorgt voor een kleine uitbreiding

van deze bufferzone bij Winschoten. Bij de bufferzone

Udenhout-St. Oederode is het een aanpassing van de

wijziging van de beschikking van 1 april 2017. 

Het Maasheggengebied wordt op verzoek van boom-

kwekers afgesplitst van de bufferzone Uden/Boxmeer-

Venray. Verwacht wordt dat in 2018 alle betrokkenen

definitieve overeenstemming bereiken over de finan-

ciering van opsporing van bacterievuur in deze zone.
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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 planten-

paspoorten uit voeren. In 2017 waren dit 14.128

inspecties.



3. Toetsen
Toetsen geven inzicht in de identiteit, kwaliteit en gezondheid van teelt-
materiaal. 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 toelating tot 
het handelsverkeer. Dit onderzoek voeren wij uit volgens de DUS-criteria: 
onderscheidbaarheid (D), homogeniteit (U) en stabiliteit (S). 
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In opdracht van de afdeling Keuringen verzorgt af-

deling Rassenonderzoek de beoordeling van identiteit

van monsters, nacontrole en instandhouding. In 2017

kreeg Rassenonderzoek 2.519 aanvragen voor toelating-

en kwekersrechtonderzoek. Zie ook pagina 58.

Naktuinbouw is de aangewezen organisatie in Neder-

land die rassen van groente-, sier- en landbouwgewas-

sen beoordeelt op onderscheidbaarheid, homogeniteit

en bestendigheid voor toelating tot het handelsverkeer

en/of voor het verkrijgen van kwekersrecht. 

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. 

Nieuwe overeenkomst met Raad voor plantenrassen
In 2017 startte de voorbereiding voor een nieuwe 

overeenkomst met de Raad voor plantenrassen, het

Ministerie van LNV en Naktuinbouw. Hierin wordt

vastgelegd dat Naktuinbouw weer voor tien jaar ver-

antwoordelijk zal zijn voor kwekersrecht- en toelatings-

onderzoek voor rassen die bij de Raad voor planten-

rassen zijn aangemeld. In deze overeenkomst is ook

geregeld welke aanvullende werkzaamheden de Raad

voor plantenrassen voor het ministerie uitvoert: het

inrichten en uitgeven van een Rassenlijst Bomen en

een Rassenlijst Landbouwgewassen, beleidsonder-

steuning voor rassenregistratie- en kwekersrecht-

onderzoek, het uitvoeren van methodiekonderzoek 

en het opzetten van toetsproeven in de bosbouw. Wij

voeren voor de Raad voor plantenrassen de administra-

tie rond toelating en kwekersrecht uit. Naar verwach-

ting is de nieuwe overeenkomst begin 2019 gereed.

Wij ontwikkelen nieuwe toetsen voor ons Toetslabora-

torium en valideren bestaande toetsmethoden. Zo

bouwen we een brug tussen wetenschap en praktijk.

In 2017 ontwikkelde en valideerde team R&D bijvoor-

beeld een nieuwe zaadextract-PCR voor de detectie van

Cmm (Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis) 

in tomatenzaad. De toets bieden wij ook aan in combi-

natie met de uitplaatmethode. 

De tuinbouwsector krijgt regelmatig te maken met

nieuwe plantenziekten. Diagnostisch onderzoekers

stellen een diagnose van ziek plantmateriaal. Dit doen

zij in teeltmateriaal in bomen, groenten, bloemen 

en bollen. Zij werken nauw samen met interne- en 

externe specialisten uit binnen- en buitenland.

Ons Toetscentrum in Horst creëert virusvrij uitgangs-

materiaal van fruitgewassen en sierbomen. Toetsingen

bevestigen de gezondheidsstatus. Hoogwaardig 

uitgangsmateriaal houden wij doorlopend in stand 

en is beschikbaar voor de opdrachtgevers. Bekijk de

cijfers op pagina 57 voor informatie over aantallen

toetsingen.



Naktuinbouw biedt kwaliteit-plus-systemen om teeltmateriaal van topkwaliteit te produceren én goed 
herkenbaar te maken via certificaten. Deze systemen ontwikkelden wij op verzoek van en in nauwe 
samenwerking met het bedrijfsleven. Met deze systemen wordt onder meer voldaan aan eisen van landen 
buiten Europa. Zo creëren we voor de deelnemende bedrijven een betere markttoegang.

Naktuinbouw Select Plant
Naktuinbouw Select Plant is ontwikkeld voor verschillende gewassen:

Naktuinbouw Select Plant is voor partijen teeltmateriaal van extra kwali-

teit. Naktuinbouw voert extra keuringen, monstername en toetsingen 

uit voor ziektevrijheid. In 2017 waren er 56 deelnemers in de gewassen 

Asparagus (8), Alstroemeria (1), Freesia (22), Rosa [kasrozen] (2) en Hosta (17). 

Naktuinbouw Select Plant Laan & Sierbomen waarborgt de zekerheid van

identiteit en herkomst in laan- en sierbomen. Er waren 27 deelnemers.

Naktuinbouw Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat onder 

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

Er waren 105 deelnemers in 2017. 

Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen is een ketencertificeringssysteem

voor de gehele keten van bos- en haagplantsoen. Belangrijk hierbij is de

herkomst van materiaal. Er waren 11 deelnemers in 2017. 

Naktuinbouw Elite
Naktuinbouw Elite is voor getoetst teeltmateriaal dat in een piramide-

systeem is vermeerderd. 

Naktuinbouw Elite Siergewassen richt zich op de internationale produc-

tie van ziektevrij teeltmateriaal in 267 bloemisterijgewassen. Er waren in

2017 25 deelnemers. Onze auditoren controleerden de 33 productielocaties

in 11 landen: België, Colombia, Duitsland, Kenia, Guatemala, Macedonië,

Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigde Staten.

Naktuinbouw Elite Softfruit verviel in 2017 in verband met de nieuwe 

EU-certificering voor fruit. 

Naktuinbouw Elite Grootfruit is in 2017 ontwikkeld. Nederlandse boom-

kwekers kunnen zich hiermee onderscheiden van de EU-certificering. 

Er zijn 36 deelnemers. Zie ook pagina 29.
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4. Kennis delen
Als expertisecentrum delen wij 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 samen met specialisten 

van universiteiten als Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University &

Research. Ons trainingsaanbod vormt daarmee een goede aanvulling op het 

reguliere groen onderwijs. Ook delen onze specialisten hun kennis in weten-

schappelijke publicaties en bijeenkomsten.

In 2017 organiseerden wij samen met 30 interne docenten, trainers en inhoude-

lijk experts 22 reguliere opleidingen en trainingen bij Naktuinbouw (17 in 2016).

Daarnaast gaven onze docenten in totaal 14 in company trainingen en opleidin-

gen op de bedrijven van klanten (33 in 2016). In totaal hadden wij 728 nationale

én internationale cursisten (570 in 2016). 

De ontwikkelingen rond DNA-toepassingen leidden in 2017 tot de organisatie

van twee grote internationale expertbijeenkomsten. Ook ontwikkelden wij een

nieuwe training ‘Geautoriseerde veldinspectie in de zaadproductie’. Deze leidt

medewerkers van bedrijven op in het uitvoeren van veldinspecties. 

MARKTTOEGANG
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Laboratoria-systemen
Naktuinbouw heeft speciale systemen voor erkenning

van zaadbedrijven en bedrijfslaboratoria: 

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 2017 waren er 19 deelnemers.

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

Service laboratoria kunnen toetsen uitvoeren 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-geauto-

riseerde bedrijven. In 2017 waren er 9 deelnemers.

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). Voor GSPP heeft Naktuinbouw in 2017 

27 bedrijven geaudit en 42 productielocaties (sites).

NAFI
In 2016 startten we samen met groentezaadbedrijven

het vrijwillige erkenningssysteem NAFI: Naktuinbouw

Authorized Field Inspection. Doel is te helpen met

monitoring van de zaadproductie. Het draagt bij aan

betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zaad-

productie. NAFI stelt eisen aan zowel de inspecteur als

aan de manier van inspecteren. Bedrijven bepalen zelf

de scope: rasechtheid, raszuiverheid, zuiverheid en/of

gezondheid. 

In 2017 organiseerden we een training voor inspec-

teurs van zes bedrijven. Ook vond de eerste audit

plaats. Als het NAFI-erkenningssysteem goed werkt,

kan Naktuinbouw resultaten van het erkende bedrijf

overnemen. 
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Uitgelicht: 

NIEUWE REGELGEVING
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Nieuwe labels
De nieuwe richtlijn heeft ook nieuwe

labels tot gevolg: blauw voor gecertifi-

ceerd materiaal, wit voor basismateriaal.

Er staat meer informatie op de labels,

zoals over de leverancier, vermeerderings-

generatie en het land van herkomst. 

Elite Grootfruit / Softfruit
Bovenop EU-certificering is er voor groot-

fruitgewassen in 2017 het kwaliteit-plus-

systeem Elite Grootfruit ontwikkeld.

Hiermee willen de Nederlandse boom-

kwekers zich onderscheiden van 

EU-certificering. Er zijn 36 deelnemers

aangesloten. Samen vertegenwoordigen

zij 80% van de Nederlandse fruitteelt. 

Elite Softfruit bestaat als zodanig niet

meer. Dit kwaliteit-plus-systeem leek

veel op de huidige EU-certificering. De

deelnemers denken na over toekomstige

positionering van dit systeem. 

Nieuwe EU-richtlijn voor fruitgewassen

Op 1 januari 2017 zijn de EU-richtlijn voor fruitgewassen
2008/90 en de richtlijnen 2014/96, 2014/97 en 2014/98
volledig van kracht geworden. De Nederlandse regelgeving
voor verhandeling van teeltmateriaal is daarom aangepast. 

Doel van de nieuwe richtlijn zijn meer uniforme regels voor

het certificeren van fruitgewassen. Zodat de kwaliteit van

het uitgangsmateriaal in heel Europa beter vergelijkbaar

wordt. Het is een richtlijn, geen verordening. In plaats van

één Europese wet stelt elke lidstaat eigen keuringsregels

voor fruitgewassen op, gebaseerd op deze richtlijn. Voor

Nederland geldt dat Naktuinbouw per groeiseizoen 2017 de

vernieuwde voorschriften voor keuring in CAC-materiaal en

voor keuring van gecertificeerd teeltmateriaal hanteert. 

Verplichte registratie
Voor de fruitgewassensector betekent dit dat er een verplich-

ting is voor registratie van (nieuwe) fruitrassen om materiaal

te kunnen verhandelen. Alle rassen waarvan planten worden

verkocht aan professionele fruittelers moeten zijn geregis-

treerd. Iedere EU-lidstaat heeft zijn eigen rassenregister in

de Europese database Frumatis geüpload. 

Voorbereiding 
Plantgezondheidsverordening

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsveror-
dening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige Europese
Fytorichtlijn 2000/29/EG. In 2017 is gestart met het inlichten van
bedrijven over de veranderingen die dit meebrengt, zoals de
plantenpaspoortplicht en de lay-out van het plantenpaspoort. 

Meer registraties
Nu geven zo’n 2.300 van de 3.000 bij Naktuinbouw geregistreerde

bedrijven zelf plantenpaspoorten af. Dit doen zij op basis van een

autorisatie. Vanaf eind 2019 krijgen door de nieuwe regelgeving

alle bedrijven met ‘voor opplant bestemde planten’ te maken met

een plantenpaspoortplicht. Alles wat we nu teeltmateriaal noemen,

dus ook zaden, valt daaronder en wordt paspoortplichtig. Maar

ook alle consumptieve pot-, perk- en kuipplanten. Dit zijn in

Nederland zo’n 750 extra teeltbedrijven die worden geregistreerd.

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met Buxus, coniferen en rozen.

Dit geldt ook voor handelsbedrijven voor handel in deze producten.

Bepaalde zaden en teeltmateriaal dat is bedoeld voor verkoop

direct aan de eindgebruiker vormen een uitzondering.

Per lidstaat een nieuw register 
Hierin worden alle bedrijven geregistreerd. Alle bedrijven krijgen

in de loop van 2018 een nieuw registratienummer. Dit geldt ook

voor de bedrijven die nu al geregistreerd zijn bij een keuringsdienst.

Lay-out plantenpaspoort verandert
Nu is alleen de inhoud van het plantenpaspoort voorgeschreven,

maar kiezen bedrijven vaak zelf de lay-out. In de nieuwe regel-

geving is dit niet meer mogelijk. Er is een uniform format voor 

het plantenpaspoort voor de hele EU. Alle bestaande documenten

en opdrukken moeten hierop worden aangepast.

  

XXXXXXX

Botanische naam:
Handelsnaam:
Tussenstam:
Onderstam:

Botanische naam ‘Rasnaam’
AANDUIDING HANDELSNAAM
‘Rasnaam tussenstam’
‘Aanduiding onderstam’

Certificaat
Naktuinbouw-NL/31
EU-Regelgeving/normen

Jaar: XXXX
Aantal: XXX

Reg.nr:
Partijnr: Categorie: Gecertificeerd

XXXXX
XXXXX
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Wijzigingen in regelgeving
Voor de internationale handel vindt Naktuinbouw het van groot belang om binnen de EU open grenzen 

te houden en met derde landen in gesprek te blijven. Dit doen wij met onze partners in de overheid, 

de NVWA, collega-keuringsdiensten en bedrijfsleven. 

In 2017 werkten we volgens de nieuwe EU-richtlijn voor fruitgewassen. De richtlijn bevat EU-uniforme 

regels voor het certificeren van fruitgewassen (zie ook pagina 28 en 29). 

De fytosanitaire richtlijn zoals die in Nederland is geïmplementeerd via de Plantenziektenwet verandert.

Dit wordt een Plantgezondheidsverordening. Een verordening kent geen omzetting in nationale wet- en

regelgeving. Dit is dus straks voor de hele EU gelijk. De verordening wordt vanaf december 2019 volledig

van kracht (zie ook pagina 29).

Brexit
Door de komende Brexit verandert er veel voor ons

werk. Met name voor het ondersteunen van export-

inspecties, maar ook op het gebied van onderzoek

voor verlening van Europees kwekersrecht. Zodra

het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, vindt er geen

rassenonderzoek meer voor het Europees kwekers-

recht in dat land plaats. In de zomer van 2017 werd

hierover uitgebreid met het CPVO en de andere 

entrusted stations gesproken. Naktuinbouw mag

naast de ruim 800 huidige gewassen, nog eens voor

130 gewassen het Europees kwekersrechtonderzoek

uitvoeren. Daaronder bevindt zich een aantal bol-

gewassen en vaste planten. Nederland is voor de

sierteelt één van de grootste spelers in de EU. Zeker

waar het gaat om de introductie van nieuwe rassen.

Nederland heeft accreditatie verkregen voor onder

meer narcis. Chrysant is ook een belangrijk gewas

voor Nederland. Hiervoor is een CPVO-accreditatie

aangevraagd. Begin 2018 wordt hierover besloten in

the Administrative Council van het CPVO in Angers,

Frankrijk. 
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Luisteren naar onze klant, dat vinden wij belangrijk! 

Het bedrijfsleven in de tuinbouwsector is continu in 

beweging en dat is noodzakelijk in een snel veranderende

wereld. De vraag van de klant verandert daarin mee. Dat

vraagt flexibiliteit van onze medewerkers en het continu

verbeteren van onze processen. Kortom, wendbaar zijn.



Aanpassing in de kas
In 2017 kon de eerste tomatenproef starten in de

splinternieuw ingerichte substraatkas. De substraat-

kas biedt veel voordelen, zoals meer ruimte tussen 

de planten. Dat maakt de kans op beschadiging aan

planten nihil. Er is minder risicovol werk, omdat de

volgroeide planten op ooghoogte te beoordelen zijn 

en beoordelaars dus niet de hoogte in hoeven. Er is 

bovendien minder kans op neusrot, doordat de calcium-

gift goed te regelen is via de voeding die de planten

krijgen. De overstap van grond naar substraatteelt is

hiermee geslaagd. 

Inzameling van boomzaden
Boomzaden voor de handel moeten voldoen aan de

eisen van Richtlijn Bosbouwkundig Teeltmateriaal

(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 Naktuin-

bouw, ook die voor niet-bosbouwkundige doeleinden.

Onze inspecteurs houden toezicht op het inzamelen

van boomzaden. Naktuinbouw legt de inzamel-

periodes vast. Dit doen wij samen met de handels-

groep Boom- en Heesterzaden van Anthos en de 

LTO-Cultuurgroep voor Bos- en Haagplantsoen. 

Dit jaar vond de inzameling plaats vanaf week 39 met

de oogst van Quercus rubra en vanaf week 41 van 

de overige boomzaden. Er was dit jaar geen oogst 

van de Fagus sylvatica (Beuk). Meer over inzameling

boomzaden is te vinden op: www.naktuinbouw.nl/

boom/keuringen/inzameling-boomzaden.

Database Bosplantsoen
In 2017 is voor het eerst gewerkt met de database voor

Select Plant Bosplantsoen van de Nederlandse Rassen-

lijst. Nederland produceert kwalitatief hoogwaardig

bosplantsoen. Eindafnemers willen op basis van een

heldere en duidelijke omschrijving de gewassen 

inkopen. Zij willen garantie dat wat zij bestellen ook

daadwerkelijk geleverd wordt. De planten moeten 

dan voldoen aan de (wettelijke) eisen aan herkomst,

identiteit en gezondheid. 

De keten start bij het inzamelen van de zaden en het

opkweken van de planten. Daarna vinden de planten

hun weg voor het aanleggen van bossen of voor land-

schappelijke beplanting.
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In gesprek met de nieuwe generaties

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren de wereld van de tuinbouwsector 

ontdekken. Op verzoek geven wij diverse gastcolleges, zoals in 2017 bij Hogeschool 

Leiden, HAS Den Bosch en Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ook ontvangen wij

graag en regelmatig scholieren en studenten van basisscholen, middelbaar- en

hoger agrarisch onderwijs. 

Een aantal voorbeelden:
• Samen met de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade

(gemeente Kaag & Braassem) organiseren wij een project voor basis-

scholen. Scholieren van groep 6 en 7 maken daarin kennis met de

tuinbouwsector. 

• Greenport Aalsmeer laat middelbare scholieren kennismaken met de

tuinbouw, voordat zij een keuze maken voor een vervolgopleiding. 

Dit doen zij onder de noemer ‘Green Unplugged’. De scholieren van

verschillende middelbare scholen bezoeken eerst Naktuinbouw. Van

hieruit gaan de leerlingen naar de bedrijven in de regio voor een rond-

leiding en workshops.

• Ieder jaar bezoeken middelbare scholieren van het Wellantcollege 

Naktuinbouw voor een excursie. De focus ligt dan op bedrijfshygiëne.

• In 2017 bezocht de opleiding Plantveredeling van Wageningen University

& Research Naktuinbouw. Doel van de excursie was meer achtergrond-

informatie te krijgen over DUS-onderzoek. Naast een algemene kennismaking

kregen zij DUS-oefeningen in ons Variety Center. 

• De Summer School is een initiatief van Wageningen University & Reserach. Zij

wil de biologiestudenten enthousiasmeren voor een masterstudie in de richting

van Plantwetenschappen, Biotechnologie of Bio-informatica. Studenten bezoeken 

bedrijven in de veredelingssector, alsook Naktuinbouw. Bij ons verrichtten zij een klein

DUS-onderzoek en onderzochten de oorzaak van een in scène gezette virusuitbraak. Tijdens de

bedrijvenmarkt bij Naktuinbouw maakten studenten kennis met onder andere Florensis, Incotec,

Anthura, Rijk Zwaan, Limagrain en Monsanto.

35

DESKUNDIGER

34

Kennis uitwisselen vinden wij belangrijk. Met

onze geregistreerde bedrijven, vakgenoten,

nieuwe generaties en geïnteresseerden. Natio-

naal én internationaal. Hiertoe ontwikkelen

wij trainingen, verzorgen we excursies en

ontvangen we gasten. 



20, 21 & 22 september 2017: DNA techniques and variety identification
De internationale workshop DNA techniques and variety identification werd in 2017 voor het eerst

gegeven. In deze workshop verkennen deelnemers de ontwikkelingen binnen de UPOV, ISTA

en OECD voor het gebruik van DNA-technieken. 

Internationale bijeenkomsten

Onze collega’s delen kennis en ervaringen tijdens bijeenkomsten zoals die

van UPOV. De UPOV is de internationale kwekersrechtorganisatie. Dit doen

zij onder meer in de werkgroep moleculaire technieken en de Technical

Working Party on Automation and Computer Programs (TWC) en de CPVO-

Ornamental Experts Meeting. Ook presenteerden zij de ontwikkelingen in

onze vakgebieden. Collega Henk de Greef is tijdens de jaarlijkse UPOV-

vergadering in oktober benoemd als voorzitter van de Technical Working

Party for Ornamental Plants and Forest Trees (TWO). 

25 april: PVP Toolbox
Het Ministerie van LNV ondersteunt een PVP Toolbox om kwekersrecht-

onderzoek wereldwijd te stimuleren. In dat kader bezocht een Oekraïense

delegatie Naktuinbouw. In december nam Bert Scholte, hoofd van de afdeling

Rassenonderzoek, deel aan een ‘ronde tafel-bijeenkomst’ in Kiev. Dit deed hij

met vertegenwoordigers van het Oekraïense ministerie van landbouw en het

bedrijfsleven. Doel van de bijeenkomst was om zaaizaadproductie in de Oekraïne

te stimuleren en regelgeving te vereenvoudigen. Dit blijkt een lastig onderwerp

waarvoor de oplossing nog niet gevonden is. Ook vond een workshop met vertegen-

woordigers van het instituut voor het DUS-onderzoek plaats. Bert Scholte presenteerde

de Naktuinbouw-aanpak. Hierop volgde een discussie over facetten van het onderzoek. 

5 en 6 juli: UPOV TWV bijeenkomst in Roelofarendsveen
Ruim 35 deelnemers vanuit Europa, Japan, Korea en Brazilië kwamen voor de Technical Working

Party for Vegetables van de UPOV naar Naktuinbouw. Deze werkgroep werkt aan de richtlijnen voor 

kwekersrechtonderzoek in groentegewassen. Naast een vergadering bezochten ze ook de proefvelden.
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Beurzen

11 en 12 januari: Aardbeiendag / ISFC, Brabanthallen Den Bosch
Onze keurmeesters in kleinfruit waren aanwezig met een informatiestand op de 

Aardbeiendag. Ons Toetscentrum Horst en onderzoekers van team R&D vertegen-

woordigden Naktuinbouw tijdens de International Soft Fruit Conference. Beide

beursdagen zijn belangrijk om in contact te komen met onze relaties in de

Softfruitsector.

24 t/m 27 januari: IPM Essen
Naktuinbouw staat jaarlijks op de IPM in Essen samen met de Duitse,

Franse en Engelse onderzoeksstations voor DUS-onderzoek en het 

CPVO (Communautair Bureau voor Plantenrassen). Hiermee bieden 

de organisaties informatie over kwekersrecht in de volle breedte van 

alle bestaande sier- en boomkwekerijgewassen. 

4 t/m 6 oktober: GrootGroenPlus
Onze informatiestand op GrootGroenPlus in Zundert kreeg de ‘Jan van

Dongenprijs’. “Een fleurige stand die goed de boodschap uitdraagt,

uitnodigt er bij stil te staan en een gesprek aan te knopen”, beoordeelde

de jury. “En dat is waar beursstands voor zijn bedoeld.”

Internationale workshops

19 tot 30 juni: de Plant Variety Protection Course
Een goed kwekersrechtsysteem voor de bescherming van nieuwe plantenrassen is

wereldwijd van belang. Daarom delen we onze Nederlandse kennis over kwekersrecht-

systemen op basis van het UPOV-model met andere landen. De jaarlijkse ‘Plant Variety

Protection Course’ bieden we aan in samenwerking met Wageningen University & Research.

De opleiding biedt praktische en theoretische informatie over het opzetten van een kwekersrecht-

systeem. Dit jaar kwamen de deelnemers uit Frankrijk, Nepal, Nigeria, Kenia, Burkina Faso, India, Japan,

Tanzania, Cuba, Spanje, Vietnam, Indonesië en Egypte.
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Internationaal bezoek

We ontvangen regelmatig bezoekers. Een greep uit deze bezoeken:

13 januari: bezoekers International Soft Fruit Conference
Naktuinbouw was vertegenwoordigd met een stand op de International Soft Fruit

Conference. Aansluitend brachten 150 deelnemers een bezoek aan ons Toetscentrum

in Horst. Het thema was ‘de weg naar gezond uitgangsmateriaal’. De bezoekers

kregen een presentatie en bezochten de faciliteiten van het Toetscentrum. 

22 februari: Bulgaarse delegatie
Prof. Atanassov bezocht samen met een aantal collega’s van het Joint

Research Centre in Bulgarije ons laboratorium. 

3 juli: Shih-Min Su uit Taiwan
Shih-Min Su van het Tawain Seed Improvement and Propagation Station

(TSIPS) is verantwoordelijk voor gezondheidstoetsen. Het laboratorium

van TSIPS is ook ISTA-geaccrediteerd. Su bezocht Naktuinbouw om te

leren hoe wij de toetsen op bacteriën zoals Acidovorax Citrulli en Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis uitvoeren. 

3 juli: delegatie uit Myanmar
Op 3 juli bezochten vier functionarissen van de zaaddivisie van het Ministerie

van Landbouw, Vee en Irrigatie (MOALI) van Myanmar Naktuinbouw. De WUR

organiseerde het bezoek. Doel was het samenwerkingsverband in de zaadsector

in Myanmar en Nederland verder te versterken. Eén van de belangrijkste activiteiten

was het uitwisselen van ervaringen met een publiek-privaat systeem voor interne

kwaliteitsborging van zaden en accreditatie.

22, 24 en 25 augustus: Mexicaanse delegatie
Naktuinbouw leidt een project om het Mexicaanse UPOV-lidmaatschap op te waarderen naar de

laatste versie van de Conventie. Ook willen zij de bestrijding van inbreuk op kwekersrecht verbeteren.
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12 en 13 oktober in Incheon in Zuid-Korea
Korea Seed & Variety Service (KSVS) organiseerde een symposium ter ere van het twintigjarig 

bestaan van het Koreaanse kwekersrechtsysteem. Collega Kees van Ettekoven verzorgde 

een presentatie over het Europees kwekersrechtsysteem. In de Naktuinbouw-stand 

legde hij aan geïnteresseerden ons Nederlandse kwekersrechtsysteem uit.

Er namen circa 200 universiteitsstudenten en kwekers van zaadbedrijven deel 

aan het symposium.

Nationale bijeenkomsten

8 juni: seminar Xylella fastidiosa

Royal FloraHolland organiseerde samen met de NVWA, Naktuinbouw, 

LTO, VBN en Wageningen University & Research een seminar over 

Xylella fastidiosa en over ‘Visie op duurzaamheid’. De voor veel gewassen

bedreigende bacterieziekte Xylella fastidiosa blijft zich verder over Europa

verspreiden. Het risico dat deze ziekte via import of toerisme Nederland

bereikt, is zeker aanwezig. Voorlichting blijft daarom belangrijk om

introductie en verspreiding tegen te gaan. 

13 t/m 16 juni: Flowertrials 
Dit jaar stonden wij bij MNP flowers in Leimuiderbrug met een stand over

Naktuinbouw Elite. Tijdens de Flowertrials presenteren 59 deelnemende

bedrijven in drie regio’s hun noviteiten en toekomstige ontwikkelingen in 

pot- en perkplanten.

28 juni: Zomerexcursie Plantum
Zo’n 50 vakgenoten bezochten Naktuinbouw tijdens de jaarlijkse zomerexcursie 

van Plantum. De zomerexcursie is bedoeld voor technische medewerkers van de 

Plantum-leden. Zij bezoeken bedrijven of instellingen die innovatief zijn en deelnemers

kunnen inspireren. Onze collega’s informeerden de deelnemers over keuringen, ontwikkelingen 

in DNA-technieken en het DUS-onderzoek. 
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Onze samenwerkingen

Amsterdam Green Campus
Amsterdam Green Campus is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven

en overheden in de regio van (groot) Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam werkt

samen met Naktuinbouw, telers en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onder de

naam Green Forensics. Wij ontwikkelen methoden waarmee herkomst en uniformi-

teit van tuinbouwproducten wordt bepaald, zoals met het gebruik van isotopen.

Greenport Aalsmeer
Naktuinbouw ondersteunt het belang van de Greenports in Nederland. Wij

zijn nauw betrokken bij Greenport Aalsmeer. Wij participeren bij beleids-

vorming en de uitvoering hiervan. Als lid van de Stuurgroep van Greenport

Aalsmeer dragen wij actief bij aan de ontwikkeling van kennis, innovatie

en onderwijs. Wij zitten de stuurgroep van de Innovatiemotor voor. De

Innovatiemotor is een programma waarin ondernemers, overheid en

kennisinstellingen een reeks van innovatieve projecten realiseerden. 

Wij zijn daarnaast nauw betrokken bij de invulling van het Centrum

voor innovatief Vakmanschap (CiV). De landelijke CiV-organisatie

adopteerde meerdere onderwerpen. Naktuinbouw heeft een verbindende

rol in de thema’s veredeling, plantgezondheid en internationale handel.

Groenonderwijscentrum
Voor het meetingpoint ‘Groenonderwijscentrum’ vormen Naktuinbouw en 

vijf bedrijven de klankbordgroep. In het meetingpoint ontmoeten bedrijfsleven,

onderwijs en kennisinstellingen elkaar. Samen werken zij aan een betere aanslui-

ting tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Intensievere samenwerking met Breedwise en HAS Hogeschool Den Bosch
Breedwise, HAS Hogeschool en Naktuinbouw gaan intensiever samenwerken op het gebied

van opleidingen en cursussen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie in de opleidingen

voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal. De drie organisaties hebben elk ruime ervaring in het

ontwikkelen van cursussen voor deze sector. Door de intensievere samenwerking wordt het uitwisselen van

docenten en kennis eenvoudiger. 
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De delegatie van het ministerie, een kwekersrechtbureau, de Plantenziektekundige dienst en bedrijfsleven-

organisaties bezocht Naktuinbouw, het Ministerie van LNV, de NVWA, de Raad voor plantenrassen

en Plantum. Er waren gesprekken met UPOV en CPVO en een aantal bedrijfsbezoeken.

17 augustus: Japanse inspecteurs
In verband met de jaarlijkse Japan-monitoring Freesia bezochten twee Japanse

inspecteurs Naktuinbouw. Daarnaast bezochten de Japanners de bloembollensector

en de BKD. Doel is om de export naar Japan voor bedrijven te vereenvoudigen. 

18 augustus: Thaise delegatie 
De Thai willen graag betere rassen in Thailand en denken na over een

UPOV-lidmaatschap. Op projectbasis willen ze graag samenwerken met

Naktuinbouw en het CPVO.

4 september: GEVES en CPVO
De Franse collega’s van GEVES en medewerkers van het CPVO kwamen

kijken naar en praten over sjalotten. ‘s Middags bezochten ze gezamenlijk

een ui- en sjalotveredelingsbedrijf in Broek op Langedijk.

23 november: Japanse NCSS
Het Japanse NCSS en Naktuinbouw ondertekenden een Memorandum of

Understanding. Dit bezoek is een vervolg op een samenwerking die startte

in 2016. We ontwikkelen gemeenschappelijke kalibratieboeken. De eerste

voor sla is klaar. We werken nu verder aan die voor roos en anjer. De Japanse

collega’s bezochten hiervoor Roelofarendsveen.

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 augustus werkte de Ghanese Hillary Mireku Bortey twee weken bij Rassenonderzoek. Hillary werkt 

bij het Crops Research Institute (CSIR) als Seed Technologist & Intellectual Property Rights Officer. Zij werken aan

de opzet van een kwekersrechtsysteem. 
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Wetenschappelijke publicaties

• N.A. Tjou-Tam-Sin, J.L.J. van de Bilt, M. Westenberg,

M. Bergsma-Vlami, J. Van Vaerenbergh, 

H.J. Korpershoek, A.M.W. Vermunt, E.T.M. Meekes,

H.A.S. Teunissen (2017). First report of bacterial

wilt caused by Ralstonia solanacearum in

glasshouse Rosa cut flower production in the

Netherlands. Plant Disease, 101(2): 378.

http://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-

02-16-0250-PDN.

• H.M.S. Koenraadt, Deborah Hailstones, Alexander

Ignatov, N.W. Schaad (2017). Chapter 23: Detection

of Xanthomonas campestris pv. campestris in crucifer

seeds. In book: Detection of plant-pathogenic

bacteria in seed and other planting material, 

2nd Edition, (Eds. M’Barek Fatmi, Ron R. Walcott,

Norman W. Schaad). APS PRESS. 

• J.Th.J. Verhoeven, E.T.M. Meekes, J.W. Roenhorst, 

R. Flores, P. Serra (2017). Chapter 20. Dahlia latent

viroid. In “Viroids and satellites” (eds. A. Hadidi, 

R. Flores, P. Palukaitis, J. Randles). Academic Press

as imprint of Elsevier, pp 211-216.

• Verhoeven J.Th.J., Koenraadt H.M.S, Westenberg M,

Roenhorst JW. 2017. Characterization of tomato

apical stunt viroid isolated from a 24-year old 

seed lot of Capsicum annuum. Arch Virol. 2017

Jun;162(6):1741-1744.



Uitgelicht: 

WERKGROEP DNA BIJ NAKTUINBOUW

De afgelopen jaren gaan de ontwikkelingen op

het gebied van DNA razendsnel. Een werkgroep

onder leiding van prof. Hans Dons onderzocht

wat DNA-technologie voor het werk van 

Naktuinbouw kan betekenen. 

Hoe speelt DNA-technologie de komende vijf jaar een

rol in ons werk in identiteit, gezondheid en kwaliteit?

Met name het sequencen is in een stroomversnelling

geraakt. Sequencen is het bepalen van de volgorde

van de vier bouwstenen van het DNA. Met het gebruik

van sequentie-technieken verbeteren en versnellen de

processen én worden ze goedkoper. 

Databank
Eén van de voorstellen is om databanken op te zetten

voor rassen van zo’n vijftien gewassen waarvoor veel

DUS-aanvragen binnenkomen. Een databank helpt

vooral bij gewassen waarvan rassen op het oog

(morfologisch) lastig te onderscheiden zijn: tomaat,

roos, bonen, ui en komkommer. Ook voor het vast-

stellen van de voor een ras unieke resistenties is

DNA-analyse een handig en snel hulpmiddel.

Ziekte-onderzoek
Ook in ziekte-onderzoek valt veel te winnen met

DNA-methoden. Voor de identificatie van virussen 

en viroïden wordt het complete DNA vastgelegd. Bij

bacteriën, schimmels en nematoden kan men – net

als voor de identificatie van planten – gebruikmaken

van SNP’s: variaties op het DNA. Maar in de toekomst

wordt ook hier het volledige DNA onder de loep geno-

men. Dat geeft extra zekerheid over aan- of afwezig-

heid van ziekteverwekkers in het plantmateriaal. Deze

technieken kunnen ook de verschillende stammen en

fysio’s onderscheiden.

Investeringen
Een deel van de DNA-analyses kan worden uitbesteed,

een deel wordt ‘in huis gedaan’. Naktuinbouw moet

zelf daarvoor de nodige apparatuur aanschaffen. Het

uitbreiden van het sequencen maakt een enorme

hoeveelheid gegevens beschikbaar. Die moeten op een

toegankelijke en veilige manier worden opgeslagen 

in een databank. Een deel van de gegevens in de 

databank is vertrouwelijk. De grote hoeveelheid data

vereist een grote opslagcapaciteit. Er wordt daarom

ook in computercapaciteit geïnvesteerd. Voor het

verwerken en analyseren van die datastroom zijn bio-

informatici nodig. In november besloot het bestuur

van Naktuinbouw de aanbevelingen uit het rapport

van de ‘werkgroep Dons’ over te nemen en onze

capaciteit uit te breiden. 
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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 klanten. Efficiënt werken en

continu verbeteren draagt bij aan

het hoog houden van de kwaliteit

van ons werk. 

Sluiting vestiging in Wageningen
Onze vestiging in Wageningen sloot op 31 augustus 2017. Hier werd nog een 

deel van de administratie voor het DUS-onderzoek Landbouw verricht. Met het

overplaatsen van de administratie naar het hoofdkantoor in Roelofarendsveen 

kon het huurcontract in Wageningen worden opgezegd.

Aanpassing organisatiestructuur Laboratorium
In 2017 pasten we de organisatie-

structuur van de afdeling Laboratoria

aan om de taken en verantwoordelijk-

heden binnen het Toetslaboratorium

in te richten op de toekomst. In de

nieuwe structuur ontstaat één team

Toetslaboratorium waar de vier vak-

inhoudelijke disciplines Bacteriologie,

Nematologie & mycologie, Virologie

en Zaadanalyse onder vallen. Iedere

discipline heeft een vaktechnisch

analist en een teamanalist. Het team

Laboratoria Support verzorgt voor de

hele afdeling Laboratoria de onder-

steuning met administratie, planning,

inkoop, relatiebeheer, kwaliteitszorg

en applicatiebeheer. Deze structuur-

wijziging zorgt voor efficiëntere werk-

processen.

Koppeling met Starlims is een feit
In oktober is er een koppeling gemaakt tussen de automatiseringssystemen 

Dynamics NAV en Starlims van onze laboratoria. Het volledige proces van aanmel-

den tot toetsen wordt hiermee verder geautomatiseerd. Dat vermindert het aantal

handelingen en administratie rondom toetsen. Een belangrijke verandering voor

de klant is dat in mijnNaktuinbouw voortaan alleen gecontroleerde uitslagen zicht-

baar zijn. 
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Digitale teeltaangifte 
Voor het inplannen van het aantal bezoeken en te keuren percelen hebben wij aangiftes nodig.

Hierin geven bedrijven hun percelen, gewassen en omzet op. In 2017 breidden wij de mogelijk-

heid om aangifte te doen via mijnNaktuinbouw uit. Digitaal aangifte doen werkt efficiënter

voor bedrijven en voor onze administratie. In 2017 deed 98% van de bedrijven digitaal aangifte.

Schrijven voor de klant
Wij willen uiteraard dat onze klanten en relaties ons goed begrijpen als we iets voor ze schrij-

ven. Daarom kiezen wij voor een heldere, bondige en transparante manier van schrijven. De

klant staat hierin centraal. Om deze stijl aan te leren, kregen in 2016 en 2017 ruim honderd

collega’s een workshop Klantgericht Schrijven. Onze eigen getrainde schrijfcoaches helpen 

collega’s bij het klantgericht opstellen van brieven en e-mails.

Kerngroep Lean van start
Lean is een manier van werken waarbij een organisatie zich richt op het creëren van waarde

voor de klant in alle processen. Een kerngroep met vertegenwoordigers van alle afdelingen

startte in januari 2017 met een Lean-training. De training is gericht op klantgerichter werken

en het tegengaan van verspillingen. Doelen van het Lean-traject: beter samenwerken tussen

afdelingen, verminderen van de bureaucratie, hogere tevredenheid van klant én medewerker. 

Social intranet 
In 2017 startten we met het bouwen van een samenwerkingsplatform: ‘het social intranet’. Veel

organisaties met een sociaal intranet merken dat het (een deel van) de interne nieuwsberichten

en de e-mail vervangt. Doel is dat het sociale intranet uitgroeit tot een nieuwe, efficiëntere 

manier van werken, delen van kennis, en organiseren en leren. In 2018 gaat het intranet live.

Bestemming klant 
Dit jaar startten we met ‘Bestemming Klant’: het maken van zogeheten klantreizen. Wat vindt de

klant dat goed of niet goed gaat? Door dit beter te begrijpen en ervaren, zien we wat we kunnen

verbeteren. Met als resultaat: hogere klantgerichtheid en efficiëntere werkwijzen. Adviesbureau

ICSB interviewde samen met Naktuinbouw-medewerkers een aantal klanten uit de boom-

kwekerijsector over de kwaliteitskeuring en in siergewassen over het kwekersrechtonderzoek.

Met de uitwerking van de gesprekken kijken we hoe we onze processen kunnen verbeteren. 
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Naktuinbouw-medewerkers zijn betrokken,

ambitieus en actief. Het Fit en vitaal-

programma werd voortgezet. In 2017 

heeft Naktuinbouw 309 medewerkers, 

inclusief tijdelijke krachten, gedetacheerden

en uitzendkrachten.

Arbeidsvoorwaarden
Wij hebben een eigen arbeidsvoorwaardenoverleg en arbeidsvoorwaardenpakket. Drie

tuinbouw-CAO’s vormen het referentiekader voor de ontwikkeling van primaire arbeids-

voorwaarden. Onze directie en de arbeidsvoorwaardencommissie van de OR voeren het

overleg over de arbeidsvoorwaarden.

Aandacht voor ontwikkeling
Jezelf ontwikkelen en het uitbreiden van 

kennis vinden we belangrijk en past bij onze

ambitie Deskundiger. We bieden daarom veel

mogelijkheden voor volgen van interne of 

externe praktijkopleidingen of persoons-

gerelateerde workshops en opleidingen. 

Verdiepingsdagen
Ook onderling kennis uitwisselen vinden wij

belangrijk. Daarom organiseert de afdeling

Keuringen regelmatig verdiepingsdagen voor

de keurmeesters. Doel van deze verdiepings-

dagen is dat de keurmeesters in combinatie

met collega’s van andere afdelingen elkaar op

de hoogte brengen en houden van verschil-

lende ontwikkelingen. Naast actualiteiten uit

de organisatie is er vooral veel aandacht voor

vakgerelateerde onderwerpen. 

Aandacht voor vitaliteit
Ook in 2017 gingen we verder met het project Fit en vitaal, dat in 2015 startte. In dit

project kunnen collega’s kennismaken met activiteiten, faciliteiten en coaching, die

bijdragen aan een groter bewustzijn van de eigen vitaliteit. Dit kan leiden tot een lager

ziekteverzuim en beter werkklimaat: kortom, een betere, duurzamere inzetbaarheid.
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Klachten Naktuinbouw
Onderstaand het overzicht klachtbehandeling 2017

zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft

in hoofdstuk 9. In 2017 ontvingen wij 14 externe mel-

dingen/signalen. Deze meldingen zijn geen formele

klachten. De meldingen zijn geanalyseerd. Deze ana-

lyse leidde tot verbetering van onze werkprocessen.

Ook ontvingen wij vier bezwaarschriften. Deze gingen

om bezwaren over eigen bijdrage, onjuiste factuur of de

omzetbijdrage. In dit overzicht zijn niet de bezwaar-

schriften opgenomen die Naktuinbouw ontving over

door het Bestuur of de minister vastgestelde regel-

geving of voor de tarieven die in de wet zijn te vinden.

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 kan worden gemeld bij Nak-

tuinbouw. Een klacht moet aan bepaalde voorwaarden

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 Naktuin-

bouw richten voor een onafhankelijk oordeel.

Hieronder een overzicht van het aantal ingediende

klachten en hoe deze uiteindelijk zijn gekenmerkt.

53

Afdeling                    Aard van de klacht                                                                 Oordeel                            Bevindingen en eventueel vervolg

Laboratoria               Uitval in afgeleverd SEE-materiaal aardbeiplanten.         Deels gegrond /              Onderzoek gedaan. Huidige werkwijze 

                                                                                                                                       deels ongegrond            op een aantal punten aangepast.

Laboratoria               Uitslag van toets op bladmonsters duurt te lang.              Gegrond                           Interne organisatie aangepast.

Laboratoria               Onjuiste uitslagen/attesten ontvangen.                              Gegrond                           Werkwijze op aantal punten aangepast.

Laboratoria               Doorlooptijd TSWV-toets duurt te lang.                              Gegrond                          Informatievoorziening geëvalueerd. 

Keuringen                 Licentiecontrole onterecht in rekening gebracht.             Ongegrond                      Na onderzoek Nationale Ombudsman blijft 

                                   De raseigenaar dient dit te betalen. Klager wil deel                                                  klacht ongegrond. Wel maatregel genomen

                                   bezoektarief gecrediteerd zien.                                                                                      om communicatie met bedrijf te verbeteren.

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                      13                      4                         3                                              14                                              0                         34

Bloemisterijgewassen                 1                      0                         1                                                2                                              0                           4 

Boomkwekerijgewassen             4                      0                         0                                                0                                              1                           5 
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NAKTUINBOUW IN CIJFERS
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KeuringenBloemisterij

Boomkwekerij

Groente

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

267
268

2.411
2.442

324
320

3.002
3.030

878
874

9.431
9.559
3.819
3.664

14.128
14.097

8
15
52
43
33
88

9.000
8.530

130
119
118
116

98 %
93 %

434
600

11
14

Waarnemingen

Gezochte organisme gevonden

2017 2016

Exportinspecties i.s.m. NVMA
(niet vermeld in 2016)

45.500
38.250



Keuringen
(vervolg)
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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

104
132

32
18

5
2

Inspecties op bacterievuur

Asparagus

Alstroemeria

Freesia

Rosa (kasrozen)

Hosta

Laan- & sierbomen

Plantuien

Bos- & haagplantsoen

Deelnemende bedrijven Select Plant
8
7
1
2

22
24

2
2

17
18
27
30

105
108

11
n.v.t

Deelnemers

Gewassen

Productielocaties

25
25

270
270

33
32

Deelnemende bedrijven Elite Siergewassen

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

Grootfruit 36

Deelnemende bedrijven Elite Grootfruit Deelnemende bedrijven Elite Softfruit

2017 2016
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ROUTINE LABORATORIA

  
  

  
  
  
   

 ZAADONDERZOEK

Virussen 238.451 / 256.160

Bacteriën 12.936 / 12.056

Schimmels 8.639 / 5.768

Nematoden 6.078 / 5.290

Biotoetsen    1.285  / 1.411

Overige toetsen  3.495  / 2.265

Zuiverheid  6.439  / 4
.549

 6.803 /   9.202  Kiemkracht   
  

  
  
  
 T

OET
SCENTRUM HORST

Virusvrij m
aken (rassen)     

 178  / 168

Instandhoudingen    1.580  /  1.850
 13.955 /  11.500    Leveringen

DI
AGNOSTIEK

1.555      1.998

Lab
oratoria

Softfruit 54

Vervallen per 01.01.2017 (zie ook pag. 29)Nieuw per 2017
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Personeel &
 O

rganisatie
Keuringen

Laboratoria

Rassenonderzoek

Ondersteunend

Totaal

Medewerkers in dienst per 31.12.2017 
91
92

102
81
66
68
67
69

326
310

    83    (+8)
    84    (+8)
    97    (+5)
    78    (+3)
    64    (+2)
    66    (+2)
    65    (+2)
    63    (+6)
  309  (+17) 
  291  (+19)

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

Instroom personeel (incl. vakantiewerkers en oproepkrachten)

58    95 37

44    6723

vakantiewerk / oproepkracht

vakantiew. / oproepkr.

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

Uitstroom personeel 2017
59   77 18 Vakantiewerkers / oproepkrachten

2
6

3
6

1

Ziekteverzuim in %
4,25 

5,42

3,80

4,47
0,95 Zwangerschapsverlof

0,45 Zwangerschapsverlof

Verloop binnen vaste bestand
100 : 310 x 18 medewerkers = 5,81 

100 : 291 x 18 medewerkers = 6,19

5,81 %

6,19 %

5858

506

(486)
699

(676)

103

(111)

80
(82)

11 (8)

248
(251)

339

341
1.308

1.273

GROENTEGEWASSEN

LANDBOUWGEWASSE
N

SI
ER

- 
EN

 BOOMKWEKERIJGEWASSEN

Onderzoek voor verlening kwekersrecht

dan wel toelating

Toelating

Nederlands kwekersrecht

Europees kwekersrecht

Totaal aantal 2017 / 2016

872

813

695

(581)

177

(232)

Rassenond
erzoek

2017 2016

Keuringen

Rassenonderzoek

Management &
ondersteuning

Laboratoria

 P
ER

SO
NEELSBEZETTING IN FTE

TOTAAL: 272,4 / 260,4

82,9 / 82,7

82,7 / 66,961,1 / 60,4

45,7 / 47,4

Einde contract voor bepaalde tijd (+51)
Beëindiging op eigen verzoek
Beëindiging door Naktuinbouw
Pensionering

Uitstroom personeel 2016
51   69 18 Vakantiewerkers / oproepkrachten

6
5

4
3



Naktuinbouw is financieel 

gezond. Onze solvabiliteit en 

liquiditeit zijn ruim voldoende.

In 2017 werd een resultaat 

van 205.000 euro behaald.

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 Economische Zaken. Naktuinbouw 

werkt volgens het kostenmaker-kostendrager-principe. Dat betekent dat 

alle inkomsten komen uit kostendekkende tarieven voor keuringen, rassen-

onderzoek of laboratoriumwerkzaamheden. Naktuinbouw ontvangt geen 

financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken. 

Dit jaar ging er bij Naktuinbouw 28 miljoen euro om. 

Jaarrekening 
Op 1 maart 2018 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 2017 en van het resultaat over 2017. 

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 9 maart 2018 vast.
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FINANCIERING VAN NAKTUINBOUW
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Exploitatierekening 2017                                                                   
Baten                                                                      2017               2016
Keuringen                                                            13.329            13.301
Laboratoria                                                           6.706              6.160
Rassenonderzoek                                                7.830              7.729
Overige                                                                     323                 245

                                                                             28.188            27.435

Lasten                                                                     2017               2016
Personeelskosten                                              19.654           18.271
Huisvesting en afschrijvingen                           3.028              3.079
Algemeen en communicatie                              3.225              2.820
Materiaal en projecten                                       1.863              1.692
Overige lasten                                                         213                 513
Mutatie algemene reserve                                    205              1.060
                                                                             28.188            27.435

Passiva                                                                   2017               2016
Algemene reserve                                             12.337            12.132
Voorzieningen                                                      1.012              1.170
Schulden op lange termijn                                 4.644              5.219
Schulden op korte termijn                                  7.897              7.163
                                                                             25.890            25.684

Balans per 31 december 2017                                                          
Activa                                                                     2017               2016
Vaste activa                                                        10.106            10.440
Vorderingen op korte termijn                             6.062              4.777
Liquide middelen                                                  9.722            10.467
                                                                                         
                                                                             25.890            25.684 

Bedragen maal € 1.000,–

Kasstroomoverzicht                                             2017               2016
Resultaat volgens de exploitatierekening          205              1.060
Afschrijvingen                                                     1.778              1.762
Mutaties voorzieningen                                     – 158                – 34

Kasstroom uit exploitatie                                    1.825              2.788
                                                                                                               
Mutaties in het werkkapitaal                          – 1.063              – 485
Investeringen                                                  – 1.506           – 1.243

Afname/toename liquide middelen                 – 744              1.060
                                                                                                               
Geldmiddelen per 1 januari                              10.466              9.406
                                                                                                               
Geldmiddelen per 31 december                        9.722            10.466

Keuringen

Laboratoria

Rassenonderzoek

Opleidingen / Diversen

47,3 %
48,5 %

23,8 %
22,5 %

27,9 %
28,3 %

1,1 %
0,9 %

Inkomstenverdeling 2017

2017 2016



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

Samenwerking in projecten

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. 

Economic Board
Amsterdam

Deelname aan kerngroep
flowers.

Europese Unie

Legt onder meer richtlijnen
vast voor regelgeving.
Naktkk uinbouw ondersteunt
EZ en NVWAWW in een aantal
Permanente Comité’s.

European Seed
(ESA)

Hiermee worden
contacten onder
over ontwikkelin
de zaaizadensec

eenport Aalsmeer

rtegenwoordiging in
stuur en werkgroepen,

International
Seed Federation (ISF):

Naktkk uinbouw levert voor-

Ministerie van
Economische Zaken

Wetgever en toezichthouder.

NVWAWW (Nederla
sel- en Warena

Verantwoordelij

g

Gre

Ver
bes
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NETWERK
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Opleidinge

Keuringe

Laboratori
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Algemeen:
Team Communicatie
info@naktuinbouw.nl

Laboratoria:
Marcel Toonen
m.toonen@naktuinbouw.nl

Keuringen:
Ron Bleijswijk
r.bleijswijk@naktuinbouw.nl

Opleidingen:
Alfred Klaver 
a.klaver@naktuinbouw.nl

Rassenonderzoek:
Bert Scholte
b.scholte@naktuinbouw.nl



64

Sotaweg 22

2371 GD Roelofarendsveen

Postbus 40

2370 AA Roelofarendsveen

Nederland

Tel +31 (0)71 332 62 62

www.naktuinbouw.nl

info@naktuinbouw.nl

Redactie:

team Communicatie & Opleidingen

Ontwerp:

studio@arnogeels.nl

maart 2018

Volg ons ook op:




