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Wij zijn de kwaliteitsdienst voor de tuinbouw en werken onder
toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). Onze hoofdtaken zijn keuren en inspecteren, rassen
onderzoeken, toetsen en analyseren.

Dit is Naktuinbouw
Wereldwijde markttoegang is onze drijfveer
Europese richtlijnen
Wij bewaken de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. Als zelfstandig bestuursorgaan
opereren wij onpartijdig en onafhankelijk. Naktuinbouw hanteert de Europese richtlijnen voor het in de handel
brengen van teeltmateriaal van bloemen, planten, bomen en groente én
de Europese fytosanitaire verordening.
Deze richtlijnen zijn verankerd in de
Nederlandse wetgeving via de Zaaizaad- en plantgoedwet en de Plantenziektenwet. Wij beoordelen rassen van
groente-, landbouw- en sierteeltgewassen op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS-onderzoek)
voor registratie en/of kwekersrecht.
Dit doen wij in opdracht van de Raad
voor plantenrassen of het Community
Plant Variety Office (CPVO).
Toetsen voor hoogwaardige kwaliteit
Onze laboratoria toetsen teeltmateriaal
op schadelijke virussen, bacteriën,
schimmels of andere organismen. We
gebruiken DNA-technieken om de
identiteit en herkomst van plantenrassen vast te stellen. Wij doen dit in
opdracht van bedrijven en ter ondersteuning van onze afdeling Keuringen.
Ook ontwikkelen wij nieuwe toetsen
voor onze toetslaboratoria en valideren
de toetsmethoden. Zo bouwen we een
brug tussen wetenschap en praktijk.
Onze onderzoekers kunnen een diagnose stellen van ziek plantmateriaal.
Dit doen zij in teeltmateriaal en eindproducten in bomen, groenten, bloemen en bollen. Zij werken hierin nauw
samen met specialisten uit binnen- en
buitenland.
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Daarnaast is er nog de mogelijkheid
via een quarantaine procedure plantmateriaal binnen de EU te verhandelen. Ook creëren wij nog ziektevrij
teeltmateriaal van fruit- en siergewassen. Hoogwaardig (prebasis) teeltmateriaal houden wij in stand en is
beschikbaar voor opdrachtgevers. Deze
activiteiten dragen wij in 2021 over.
Kennis- en expertisecentrum
Wij zijn een kennis- en expertisecentrum voor teeltmateriaal in de tuinbouwsector. We dragen graag bij aan
kennisoverdracht over de tuinbouw.
Voor jonge generaties met excursies,
stages en basisscholen- projecten.
Voor het bedrijfsleven met opleidingen,
trainingen, informatie, resultaten van
(wetenschappelijk) onderzoek en presentaties hierover. En wereldwijd met
internationale samenwerkingen met
onder meer ministeries, de EU, internationale werkgroepen en kwekersrechtorganisaties.
Wereldwijde markttoegang
Via onze kwaliteit-plus-systemen,
certificerings- en erkenningssystemen
produceren bedrijven teeltmateriaal
van topkwaliteit met de bijbehorende
merkaanduidingen en/of certificaten.
Deze systemen ontwikkelden wij op
verzoek van het bedrijfsleven. Hiermee
kunnen zij ook voldoen aan de specifieke landeneisen buiten Europa.
Naktuinbouw Next Level
Wij leggen onze focus op klantgericht
en slimmer werken, technisch innoveren en het ontwikkelen van onze
medewerkers. Ook voor de komende

vier jaar richt ons meerjarenplan Next
Level zich op deze pijlers. Fysieke én
digitale veiligheid voor onze klanten
en medewerkers heeft daarbij altijd
onze aandacht.
Maatschappelijk ondernemen
Maatschappelijk ondernemen staat
bij ons hoog in het vaandel. We ondersteunen bij ontwikkelingen in onze
sector. Zoals de voorbereiding op de
komst van de EU-Plantgezondheidsverordening en de gevolgen van een
(harde) Brexit. Bij een calamiteit in de
sector zetten wij onze kennis in om
nieuwe toetsen te ontwikkelen. Deze
kunnen we dan snel in gebruik nemen.
De toetsen stellen we ook beschikbaar
aan de sector.
Wereldwijd zetten we ons in voor
ondersteuning van het kwekersrechtsysteem met bijbehorend onderzoek.
Duurzaamheid en efficiëntie
Dagelijks werken wij aan duurzaamheid en efficiëntie. Onze collega’s streven naar zo min mogelijk verspilling
en duurzame inzet van onze middelen.
Wij voeren onze LEAN-werkmethoden
door in onze werkprocessen. Duurzaamheid voeren we ook door in ons
personeelsbeleid.
Plantgezond de wereld rond!
In dit jaarverslag laten we zien hoe
we in 2019 werkten aan het uitvoeren
van onze missie: er voor zorgen dat
alle tuinbouwondernemers – waar ook
ter wereld – toegang hebben of krijgen
tot goed, gezond en betrouwbaar teeltmateriaal van geschikte rassen.
l
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Sinds 14 december 2019 is de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening
van kracht. Ruim daarvoor ging Naktuinbouw aan de slag om de voorschriften
uit deze verordening bekend te maken en doorgevoerd te krijgen. Intern, maar
ook op de bedrijven in de tuinbouwsectoren. Dit deden wij samen met de NVWA,
collega-keuringsdiensten, brancheorganisaties en veilingen.

Kroon op het werk
Naktuinbouw is ‘In control’
Agnes van Ardenne
bestuursvoorzitter

We registreerden al meer dan
900 nieuwe bedrijven
Dit waren vooral potplantbedrijven
die voor het eerst met de paspoortplicht te maken krijgen. Ook de al
geregistreerde bedrijven moesten hun
plantenpaspoorten aanpassen naar de
nieuwe eisen. Inclusief de autorisatie
hiervoor om zelf plantenpaspoorten
af te mogen geven. In de laatste helft
van het jaar werden de puntjes op de i
gezet. We spoorden bedrijven die zich
nog niet geregistreerd hadden daartoe
aan. We beantwoordden samen met
de NVWA de laatste open vragen. En
we gaven veel voorlichting over hoe
het nieuwe plantenpaspoort eruit
moet zien. In de laatste weken van
december werd circa 98% van het teeltmateriaal en eindproducten met een
plantenpaspoort in het handelscircuit
gebracht. Een kroon op het werk!
Bouwplannen in de koelkast
Aan het begin van het jaar informeerde Rijkswaterstaat Naktuinbouw over
de aanpak die de minister van Infrastructuur en Milieu voor ogen had
voor een versnelde aanpak van de verbreding van Rijksweg A4 van Burgerveen tot Leidschendam. Er werden
twee scenario’s geschetst. Eén voor de
‘Westzijde’ en één voor de ‘Oostzijde’
van het aquaduct bij Roelofarendsveen. In de Oostzijde-variant zou de
A4 over het perceel achter ons hoofdgebouw terechtkomen. Het bestuur
gaf in 2018 juist het startschot voor
nieuwbouw van het laboratorium op
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die plaats. Toen kwam een voor Naktuinbouw onverwachte wending. In
september maakte de minister van
Infrastructuur en Milieu bekend dat
zij definitief voor de West-variant
koos. Er deden zich ondertussen allerlei ontwikkelingen voor. Waaronder de
komst van een Europese verordening
die eisen stelt aan officiële laboratoria.
Daarom besloot het bestuur zich in
2020 opnieuw te gaan buigen over de
nieuwbouwplannen.
Bestuursevaluatie
Onder begeleiding van een extern, onafhankelijk bureau hield het bestuur
een zelfevaluatie. Hieruit kwam een
aantal punten naar voren. Deze punten zijn onderdeel voor de bestuursagenda voor 2020 en de jaren hierna.
De voornaamste issues zijn: het bepalen van scope en focus van Naktuinbouw gelet op toekomstige strategievorming, extra aandacht voor de borging van kennis, de vormgeving van
het bestuurlijke relatiebeheer en de
organisatiestructuur. Ook de opstelling van een kostendekkende meerjarenexploitatie is onderdeel van de
agenda. Dit om Naktuinbouw financieel toekomstbestendig te houden.
Mede namens de leden van het bestuur bedank ik de medewerkers voor
hun betrokken inzet en geleverde inspanningen. Ik verklaar dat Naktuinbouw in control is. In control, zoals
bedoeld in het LNV-Normenkader voor
financieel beheer en intern toezicht.
l
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Voorwoord toezichthouders
Blijven bouwen aan een goede samenwerking
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Eva Heijblom (l)
Waarnemend plaatsvervangend
Secretaris Generaal
Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV):

Marije Beens (r)
Directeur Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV):

Tegelijk met alle beleidszaken speelde
dit jaar ook de vernieuwde manier
van werken binnen LNV op basis van
de splitsing van opdrachtgevers- en
eigenaarsrollen. We kijken terug op
een periode van groei, discussie en
gaan met veel goede ideeën aan de slag
om ervoor te zorgen dat deze samenwerking voor iedereen nog beter werkt.
Want het mooie werk en de voorbereidingen die we getroffen hebben (laten
we zeker de Brexit-voorbereidingen
niet vergeten) verdienen wat ons
betreft een pluim.

In 2019 ben ik bij LNV gestart als
directeur Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit. Komend vanuit
het Ministerie van VWS een nieuwe
wereld. Maar wel een wereld die er
ontzettend toe doet.
En zo ben ik dan ook met de neus in
de boter gevallen als het gaat om het
samenspel dat we als departement,
de NVWA en de keuringsdiensten
hebben.
De nieuwe plantgezondheidsverordening en de nieuwe controleverordening
zorgden ervoor dat we nog eens een

keer goed dat samenspel tegen het
licht gingen houden. Zijn de taken en
bevoegdheden op een goede manier
verdeeld? Kan elke partij de rol spelen
die hem het beste past?
Hierover hebben we diverse verkenningen gedaan en gesprekken gevoerd,
waarbij de meningen uiteenliepen. Ik
heb gedurende dat traject ontzettend
veel respect gekregen voor de passie
van alle betrokkenen om het goed te
regelen en goed af te spreken. Uiteindelijk zijn we daar goed uitgekomen
en is er duidelijkheid gekomen over
de nieuwe rollen en taken.
Gezamenlijk hebben we in 2019 de
basis gelegd om door te blijven bouwen aan een goede samenwerking
voor nu en in de toekomst.
l
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Onze bestuurlijke organisatie

Een stichtingsbestuur en drie ondersteunende
sectorraden vormen de bestuurlijke structuur van
Naktuinbouw. De voorzitter heeft een onafhankelijke
positie. Ons managementteam stuurt de operationele
organisatie aan.

Onafhankelijk en deskundig
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. Ons managementteam (MT) verzorgt de operationele aansturing. Het MT bestaat uit
de directeur en vijf afdelingshoofden.
De voorzitter zit het stichtingsbestuur
en de drie sectorraden voor. De secretaris ondersteunt het bestuur en de
sectorraden.
Afgevaardigden uit de tuinbouw
De sectorraden bloemisterijgewassen,
boomkwekerijgewassen en groentegewassen ondersteunen het bestuur. In
deze sectorraden zitten afgevaardigden namens de brancheorganisaties
van de tuinbouwsector. 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 hoveniersbranche
(VGH) is vertegenwoordigd in een
adviescommissie van Naktuinbouw.
Sectorraden
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 actuele

Bert Scholte
hoofd Rassenonderzoek
Ron Bleijswijk
hoofd Keuringen
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Hennie Stavleu
hoofd Financiën & Middelen

Jacq de Koning
hoofd Laboratoria

Marcel Brans
hoofd Kennis & Competentieontwikkeling

John van Ruiten
directeur

ontwikkelingen, voorstellen voor
reglementering, werkplannen én de
financiering van onze werkzaamheden.
Het bestuur legt deze vervolgens in
een begroting met tariefvoorstellen
voor aan de minister van LNV. Ook
vormen de sectorraden het klankbord
van de bij Naktuinbouw geregistreerde
bedrijven. Zo ontstaat er een breed
draagvlak voor onze activiteiten.
Stichtingsbestuur benoemt leden
De sectorraden doen bij vacante
plaatsen een voordracht voor nieuwe
bestuursleden. Elk van de drie sectorraden draagt twee bestuursleden voor
benoeming voor. Een bestuurder wordt
door het bestuur benoemd voor een
periode van vijf jaar. 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 teeltmateriaal, productiebedrijven, veredelingsbedrijven en
laboratoria in de tuinbouwsector. Of
ze komen uit andere aan de tuinbouw
gerelateerde bedrijven, zoals onderzoeksinstituten, universiteiten of
brancheorganisaties. De adviescommissies zijn een klankbord voor het
management van Naktuinbouw.
Zij zijn ook in gelegenheid de sectorraden en bestuur te adviseren.
l

De leden van ons bestuur, sectorraden en adviescommissies vindt u op
www.naktuinbouw.nl/bestuurlijke-organisatie.
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Naktuinbouw-medewerkers handelen vanuit
kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat we
de juiste dingen op een goede manier doen.
Ons werk is geaccrediteerd en gecertificeerd.

Kwaliteit
Kwaliteitszorg op hoog niveau
Accreditatie en certificatie
Wij willen en moeten onze taken op een hoog kwaliteitsniveau uitvoeren. De
activiteiten voldoen aan diverse (accreditatie)normen. Onafhankelijke, externe
organisaties beoordelen dit. Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Op 10 en 11 april beoordeelde Certiked ons kwaliteitssysteem. Zij stelde vast dat
we aan de ISO 9001:2015 norm voldoen. Onze vakdeskundigheid en onze ‘blik
naar buiten’ naar de markt/sector kwamen specifiek naar voren. Met andere
woorden: naar het oordeel van Certiked weten de medewerkers van Naktuinbouw wat op ons werkterrein relevant en van belang is voor onze klanten.
Daarnaast hebben wij de volgende accreditaties:
• NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (I131*); Fytosanitaire importinspecties
• NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (L549*); Zeven laboratoriumverrichtingen
• CPVO Entrustment; Rassenonderzoek, alle gewasgroepen
• ISTA Accreditation (NLDL02); Monstername en zaadanalyse.
De specifieke omschrijvingen van de scope zijn te vinden op de sites van:
• Raad voor Accreditatie: www.rva.nl/scope
• CPVO List of Entrusted species: https://
cpvo.europa.eu
• ISTA Laboratory Members-Detail: www.seedtest.org
Aanscherpen protocollen
Bij Naktuinbouw Laboratoria en Keuringen werken we met protocollen om
ons werk te borgen. Regelmatig controleren we die protocollen en waar
nodig verbeteren we ze. Onze interne
auditoren beoordelen onze medewerkers op de uitvoer van hun taken.
We voeren verschillende taken namens
de NVWA uit, zoals het toetsen op
quarantaine organismen. De bijbehorende protocollen zijn door de NVWA
aangeleverd of geaccepteerd.
l

*) Omschrijvingen van de scope zijn
te vinden op de website van de
Raad voor Accreditatie: www.rva.nl
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Bedrijven kunnen deelnemen aan onze kwaliteit-plussystemen. Zo maken ze kenbaar dat hun teeltmateriaal
voldoet aan extra hoge kwaliteitseisen. Wereldwijd gaan
er daardoor grenzen voor ze open. De systemen ontwikkelen we in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven.

Kwaliteit-plus-systemen
Extra kwaliteit voor markttoegang
Naktuinbouw Select Plant
Dit systeem is er voor verschillende gewassen:
• Naktuinbouw Select Plant is voor partijen teeltmateriaal
van extra kwaliteit. Naktuinbouw voert extra keuringen,
monsternames en toetsingen uit voor ziektevrijheid
in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia, Hosta
en Rosa (kasrozen).
• Naktuinbouw Select Plant Laan & Sierbomen waarborgt de zekerheid van identiteit en herkomst in
laan- en sierbomen.
• Naktuinbouw Select Plant Plantuien waarborgt
onder meer dat de erkende bedrijven teeltmateriaal
telen op AM-vrije percelen.
• Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen is een
ketencertificeringssysteem voor zaden en planten
van bos- en haagplantsoen. Belangrijk hierbij is de
herkomst en (genetische) kwaliteit van materiaal.
Naktuinbouw Elite
Voor Naktuinbouw Elite beoordelen we de productie van
teeltmateriaal van deelnemers dat zij vermeerderen in een
‘piramidesysteem’. Deze toetsen we op een veelheid aan
pathogenen. Naktuinbouw Elite Siergewassen richt zich
op de wereldwijde productie van ziektevrij teeltmateriaal.
Naktuinbouw Elite Grootfruit
Bovenop de EU-certificering is er voor grootfruitgewassen
het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite Grootfruit.
Voor alle vruchtboomgewassen is er in de EU-lidstaten de
mogelijkheid voor certificering.
Dit vraagt extra betrouwbaarheidseisen aan zowel bedrijf
als het teeltmateriaal zelf. Hiermee bouwen de Nederlandse
boomkwekerijbedrijven via deelname aan een Elite-systeem
voort op de EU-certificering.
EU-certificering Fruitgewassen
De certificering van soft- en grootfruit is geregeld volgens
de geldende EU-richtlijn 2008/90/EG en volgens uitvoeringsrichtlijnen 2014/96, 2014/97 en 2014/98/EU. Daarmee bestaan
er geharmoniseerde EU-regels voor het certificeren van
fruitgewassen. De kwaliteitsidentificering van het teeltmateriaal in heel Europa is nu vergelijkbaar.
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Nederland implementeerde deze richtlijnen via de regeling
‘verhandeling teeltmateriaal’. De voorschriften liggen vast
in een handleiding Keuringen Fruitgewassen Naktuinbouw.
Voor de fruitgewassensector is er een verplichte registratie
van (nieuwe) plantenrassen om materiaal te kunnen
verhandelen.
Erkenningssystemen
Naktuinbouw kent speciale systemen voor erkenning van
zaadbedrijven:
• Naktuinbouw Authorized Field Inspection (NAFI) geeft
aan dat Naktuinbouw de resultaten van veldinspecties
van het bedrijf onder de scope erkent.
• Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL) is een
systeem voor autorisatie van bedrijfslaboratoria van
zaadbedrijven voor zaadkwaliteits- en zaadgezondheidsonderzoek. De laboratoria voeren toetsen uit aan zaden
en (delen van) planten. De resultaten erkent Naktuinbouw. Zo hoeft er in veel gevallen geen extra controle
plaats te vinden bij verhandeling van groentezaden.
Daarnaast is er een erkenningsregeling voor testlaboratoria:
• Authorized Service Laboratories Naktuinbouw (ASLN)
is er voor bedrijven en voor servicelaboratoria. Servicelaboratoria voeren toetsen uit aan zaad, planten en/of
grond.
Naktuinbouw Keuringen, NAL, GSPP en de kwaliteitplus-systemen Elite en Select Plant accepteren de
uitkomsten van toetsen van ASLN-geautoriseerde
bedrijven voor afgifte van certificaten/verklaringen.
Good Seed and Plant Practices (GSPP)
GSPP is een zelfstandig, internationaal hygiënesysteem.
De stichting GSPP beheert dit systeem. Het helpt bedrijven
om besmetting en verspreiding van tomatenzaad en
tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp.
Michiganensis (Cmm) te voorkomen.
Naktuinbouw voert de audits op wereldwijde productielocaties uit samen met de Franse SOC (Service Officiel de
Contrôle et de Certification).
l
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Naktuinbouw biedt opleidingen en trainingen aan
voor medewerkers van bedrijven in de tuinbouwsector.
Experts van Naktuinbouw zijn de docenten. Voor een
aantal opleidingen doen zij dit samen met specialisten
van universiteiten en hogescholen.

Kennis voor en door de sector
Onze trainingen en opleidingen
Ons opleidingen- en trainingsaanbod is een aanvulling op
het reguliere groen onderwijs. Colland Arbeidsmarkt verleent
subsidie voor diverse Naktuinbouw-trainingen. Een aantal
van onze opleidingen heeft branche-erkenning van onder
andere Kasgroeit, Talentboom en Bureau Erkenningen.
Wij organiseerden opleidingen en
trainingen in diverse vakgebieden.
Zoals bedrijfshygiëne, bemonstering
van zaden, planten en grond, geautoriseerde veldinspectie in de zaadproductie, zaadanalyse & gezondheidsonderzoek, zadendeterminatie,
validatie & kwaliteitsmonitoring en
kwaliteit van boomkwekerijproducten.
Ook gaven we trainingen om wegwijs
te worden in de tuinbouwsector. We
hebben daarnaast op verschillende
niveaus opleidingen over kwekersrechtonderzoek.

Duitsland volgden de training course
Professional Plant Sampling.
Jaarlijkse kwekersrechtcursus
Samen met Wageningen University
& Research/ Center for Development
& Innovation (CDI) organiseren we
elk jaar in juni de ‘Plant Breeders’
Rights for food security and economic
development Course’ (voorheen PVP
Course). Een opleiding gericht op de
uitvoering van het kwekersrechtsysteem en gebaseerd op de UPOVprincipes. De deelnemers kwamen

uit Cuba, Ecuador, Egypte, Ethiopië,
Ghana, Hong Kong, Jordanië, India,
Irak, Korea, Koeweit, Nepal, Nigeria,
Pakistan, Zuid-Afrika, Sudan, Tanzania
en Vietnam.
Trainingen op maat
Op verzoek van bedrijven organiseren
we ook trainingen toegespitst op de
specifieke gewasgroep van het bedrijf.
Dit jaar organiseerden we trainingen
en opfriscursussen in onder andere
bemonstering van zaden, bedrijfshygiëne, spoor van het zaad, veldinspectie en schimmeltoetsen. Voor
internationale organisaties gaven we
Engelstalige trainingen in zaadanalyse,
bemonstering van zaden en bedrijfshygiëne.
l
Opleidingen in cijfers
Opleidingen / trainingen
In company trainingen

2018
17
16

2019
20
16

Engelstalige opleidingen
Voor onze internationale contacten
bieden we Engelstalige opleidingen
aan. Binnen- en buitenlandse bedrijven hebben behoefte aan meer professioneel getrainde en gecertificeerde
medewerkers voor hun deelname in
internationale erkennings- en kwaliteit-plus-systemen: NAL, NAFI, ASLN,
Elite en GSPP.
In april organiseerden we voor het
eerst voor hen een Engelstalige opleidingsweek. Deelnemers uit Chili, Israël
en Guatemala volgden de training
course Company hygiene for vegetable
and ornamental crops. Deelnemers
uit Polen, Denemarken, Guatemala en
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Veilig werken is voor Naktuinbouw een belangrijk
speerpunt. Dit geldt voor zowel onze fysieke werkomgeving als ook voor de werksfeer. Ook zorgen we
ervoor dat alle data van externen bij ons in veilige
handen is. Wij gaan zorgvuldig met informatie om.

Veilig werken
Binnen én buiten Naktuinbouw
Veilig werken in onze gebouwen en systemen is belangrijk.
Dit is ingebed in onze organisatie met werkinstructies, protocollen én in rollen. Bij Naktuinbouw beschikken we over
vertrouwenspersonen, BHV-ers, EHBO-ers, een preventiemedewerker, een functionaris gegevensbescherming, biologische veiligheidsfunctionarissen, een commissie Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM) en arbocoördinatoren.
Samen werken we doorlopend aan onze veiligheid.
Preventiemedewerkers
Onze preventiemedewerkers ondersteunen bij de zorg
voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op het werk.
Zij vormen de vraagbaak voor collega’s op dit gebied. Daarnaast adviseren preventiemedewerkers de OR over arbomaatregelen en verzorgen een RI&E. Dit is een plan van
aanpak voor het inventariseren van risico’s en de evaluatie
hiervan. De arbocoördinatoren stimuleren het melden
van (bijna) ongelukken. Aan de hand van deze meldingen
kunnen maatregelen worden genomen.
Medewerkers maakten dit jaar actiever meldingen voor de
registratie van (bijna) ongelukken: 17 meldingen in 2018,
37 in 2019. In de RI&E kreeg de arbeidshygiënestrategie en
nalevingsbevordering meer nadruk. De volgende stap voor
de RI&E is een geautomatiseerd systeem voor de afhandeling van meldingen.
In 2019 zag de Arbokring het licht
Sinds 1 september heeft Naktuinbouw naast preventiemedewerkers ook arbocoördinatoren. De arbocoördinator
stimuleert een veiligheidscultuur en initieert maatregelen
binnen de afdeling. Ze bevorderen nalevingsgedrag en
zorgen mede voor de borging. In de Arbokring bespreken
de coördinatoren regelmatig de arbozaken die spelen binnen
Naktuinbouw. Hoe kunnen we minder veilige situaties op de
werkplek weer veilig maken? Samen met collega’s zoeken
ze naar praktische oplossingen.

In 2019 ontvingen de vertrouwenspersonen in totaal
21 meldingen. In twaalf gevallen was een luisterend oor
voldoende. Voor vijf meldingen was er kortdurend ondersteuning nodig. Vier meldingen vroegen meer aandacht.
Bedrijfshulpverlening
Onze BHV-organisatie oefende in 2019 regelmatig. Zo kan
zij haar kennis en vaardigheden over BHV en EHBO op peil
houden. Twee keer per jaar volgen de BHV-ers een opfriscursus onder begeleiding van externe experts. Eén keer
oefent de BHV een scenario met de plaatselijke brandweer.
De jaarlijkse brandweeroefening van november 2019 werd
verplaatst naar januari 2020. Dit in verband met een grote
brand in de omgeving, waarbij de brandweerinzet nodig was.
Nieuwe veilige digitale middelen
Om aan te sluiten op wensen van medewerkers, klanten en
leveranciers maakten wij de stap naar de ‘Cloud’. Hiermee
is er een grotere beschikbaarheid van data. Ook wisselen
we zo data op een soepele en veilige manier uit.
Privacybeleid
We pasten in 2018 ons privacybeleid aan om de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te
leven. We gebruiken nu geen usb-sticks meer.
Om veilig bijlages te versturen en ontvangen, gebruiken we
het programma FileCap. Het voordeel van deze portal is dat
bestanden worden opgeslagen op een eigen server. Daarmee behouden we de eigendomsrechten op de bestanden.
En we voldoen daarmee aan de AVG. Na zeven dagen worden
de bestanden automatisch verwijderd.
We stapten af van het ontwikkelen van onze portals voor
Internet Explorer. We maken gebruik van moderne browsers
die stabieler, simpeler in gebruik en veiliger zijn.
l

Vertrouwenspersoon
Na vier jaar droegen de twee vertrouwenspersonen in
februari het stokje over. In februari benoemde de directie
twee nieuwe collega’s als vertrouwenspersoon. Voor een
goede uitvoering van de taak volgden zij een opleiding.
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In 2019 werkten we aan een nieuw tarievenstelsel voor
keuringen in de bloemisterijsector. Ook het tarievenstelsel voor onze laboratoriumtoetsen is herzien.
Het doel van beide wijzigingen was deze eenvoudiger
te maken voor zowel klant als Naktuinbouw.

Tarieven vereenvoudigd
Klantgericht en efficiënt
Nieuw tarievenstelsel bloemisterijsector
Samen met de sectorraad Bloemisterijgewassen maakte
Naktuinbouw een analyse en een voorstel om het tarievenstelsel te vernieuwen. We gebruikten voor het vaststellen
van onze tarieven voorheen een stelsel op basis van
omvang (hoeveelheid geproduceerd teeltmateriaal). Vanaf
2020 hanteren we een stelsel met tarieven op basis van
door bedrijven opgegeven gerealiseerde financiële omzet.
Analyse
Voor de analyse vroegen wij onze geregistreerde bedrijven
om hun omzetgegevens op te geven. Deze zijn gebaseerd
op hun omvanggegevens van 2018. Hiervan maakten wij
een theoretisch gemiddelde omzetpercentage per gewasgroep. Dit vormde de basis voor een tarievenstelsel op basis
van omzet. De enige uitzondering is het areaaltarief voor
de teelt en/of vermeerdering van de bolgewassen Nerine
en Freesia. Hier bepalen we het keuringstarief per beteelde
oppervlakte-eenheid. Dit is net als voorgaande jaren.
Nieuw tarief
Het voorstel van Naktuinbouw en de sectorraden is in 2019
voorgelegd aan het bestuur. Deze ging akkoord. Vervolgens
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keurde het Ministerie van LNV de tarieven voor de keuringen
goed. Het nieuwe tariefstelsel ging per 1 januari 2020 in.
Verschillende tariefstructuren laboratoriumtoetsen
De laatste jaren groeide de omvang van het aantal type
toetsingen en bepalingen in ons toetslaboratorium enorm.
Er zijn nu toetsprotocollen voor meer dan 400 gewaspathogeencombinaties, met verschillende monstergroottes.
Hierdoor ontstonden veel verschillende type tarieven.
In 2019 werkten we een overzichtelijker aanbod met bijbehorend tarievenstelsel uit. Eind 2019 ontvingen alle
klanten een brief met toelichting hierover.
Vooruitkijken
Samen met de grotere opdrachtgevers voor toetsingen
kijken we vooruit om de omvang en de planning van het
aantal toetsen voor 2020 te bepalen.
We maken als het kan afspraken over het aantal toetsingen,
aanleveringswijze en periodes van toetsing. Die afspraken
leveren een basis op voor een eventuele korting voor 2020.
l
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Het Ministerie van LNV, de Raad voor plantenrassen (Rvp) en
Naktuinbouw ondertekenden een driepartijenovereenkomst,
met onder andere afspraken over het toelatings- en kwekersrechtonderzoek dat Naktuinbouw uitvoert en de administratieve ondersteuning die Naktuinbouw geeft aan de Raad.

Tripartite-overeenkomst
10-jarige overeenkomst LNV, Rvp en Naktuinbouw
Nederland zet zich internationaal in
voor behoud en versterking van het
kwekersrecht. Dat is opgenomen in
het regeerakkoord. Naktuinbouw
voert voor veel aanvragen het voorgeschreven (DUS) kwekersrechtonderzoek uit. Dit doen wij in opdracht van
de Raad voor plantenrassen voor
Nederlands kwekersrechtonderzoek.
Voor het Europees kwekersrecht voeren
wij onderzoek uit in opdracht van
het CPVO (het Europese kwekersrechtbureau).
Handtekening
Na een evaluatie- en voorbereidingsproces van twee jaar zetten SecretarisGeneraal Jan-Kees Goet van het
Ministerie van LNV, Lous van Vloten,
voorzitter van de Raad voor plantenrassen en Agnes van Ardenne, voorzitter van het bestuur van Naktuinbouw,
op 22 maart hun handtekening onder
de overeenkomst. In de overeenkomst
staan onder andere onderlinge werkafspraken en is een Service Level
Agreement opgenomen.
Verplaatsen van informatie
In de Service Level Agreement zijn ook
wederzijdse verantwoordelijkheden
van Naktuinbouw en Raad verduidelijkt. Bijvoorbeeld het verplaatsen
van informatie van de website van
Naktuinbouw naar die van de Raad
voor plantenrassen. Voor het aanvragen
van toelatings- en kwekersrechtonderzoek gebruiken klanten de Technische Beschrijvingsbladen (TQ’s).
De TQ’s staan per januari 2020 op de
website van de Raad voor plantenrassen.
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Van Adviescommissies
naar Externe Gewas Experts
In het DUS-onderzoek siergewassen
adviseren adviescommissies over de
keuze van vergelijkers. Deze worden
in het DUS-onderzoek samen met het
aanvraagmonster opgeplant.
Per 1 januari 2020 droeg de Raad voor
plantenrassen de verantwoordelijkheid voor de adviescommissies over
aan Naktuinbouw. Ook dit vloeit voort
uit de tripartite-overeenkomst.
Naktuinbouw formuleerde de taken
en aanstellingscondities en doopte de
adviescommissies om naar Externe
Gewas Experts.

Het bleek logisch om de
verantwoordelijkheid
voor overleg met de
gewascommissies
over te dragen
aan Naktuinbouw

pees kwekersrecht. Logisch dus om
de verantwoordelijkheid voor overleg
met de gewascommissies over te
dragen aan Naktuinbouw.”
Onafhankelijk onderzoek
Bert Scholte is hoofd van de afdeling
Rassenonderzoek van Naktuinbouw.
Hij is initiatiefnemer van dit voorstel.
Bert is het met Kees Jan eens: “De
EGE’s geven advies over de te gebruiken vergelijkers in het DUS-onderzoek
dat Naktuinbouw uitvoert. De Europese aanvragen voor kwekersrecht in
siergewassen groeiden de afgelopen
jaren naar 90%. Daarmee is dus 10%
van de DUS-onderzoeken die we doen
voor nationaal kwekersrecht. Daarvan
is de Raad voor plantenrassen opdrachtgever. Naktuinbouw heeft een
onafhankelijke positie. De adviezen
van de EGE’s gebruiken we voor het
onderzoek van nationale aanmeldingen. Op dezelfde manier als EU-aanmeldingen.”
l

In met name siergewassen zijn de
Externe Gewas Experts (EGE) van groot
belang. Er is geen verplichte rassenregistratie zoals bij groentegewassen.
Er zijn daarom wereldwijd veel rassen
die niet in (officiële) registers voorkomen. Deze rassen vallen onder de
zogeheten ‘Common Knowledge’.
Naktuinbouw moet deze ook in het
DUS-onderzoek meenemen. Kees Jan
Groenewoud, secretaris van de Raad
voor plantenrassen: “De leden van de
voormalige gewascommissies keken
naast de aanvragen voor Nederlands
kwekersrecht ook naar die voor Euro-
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Wij zijn betrokken bij de tuinbouwsector en de
maatschappij met initiatieven op het gebied
van milieu en duurzaamheid. Maar ook door
kennis te delen en samen te werken. Uiteraard
zonder onze onafhankelijke positie te verliezen.

Verantwoord ondernemen
Oog voor ‘People – Planet – Profit’
Werk maken van verduurzaming
Onze medewerkers doen dagelijks
voorstellen voor verduurzaming. Zoals
in het scheiden van afval en het voorkomen van verspillen van energie en
water. Bouwplannen bevatten voorzieningen gericht op duurzaamheid. Ook
het terugdringen van de CO2-uitstoot
is een thema. Het verminderen van
het aantal reis- en vervoerskilometers
voor zowel keurmeesters als andere
collega’s is lastig. Hiervoor ontwikkelen we plannen.
In 2018 ontwikkelden onze medewerkers van team Bedrijfsvoering samen
met een leverancier twee tractors met
SCR-technologie (Selective Catalystic
Reduction). Deze technologie zet
schadelijke stoffen in uitlaatgassen
om met behulp van AdBlue. Dit dringt
de uitstoot van stikstofoxide (Nox) en
roetdeeltjes (PM) terug. De tractors
namen we in 2019 in gebruik.
Naktuinbouw heeft in totaal 660 zonnepanelen. De afgelopen jaren voorzagen
we al onze bedrijfsgebouwen van zonnepanelen. Samen hebben de zonnestroominstallaties een totaal vermogen
van 175.510 Wp. De opbrengst ligt rond
de 150.000 kWh per jaar (afhankelijk
van het aantal zonuren).
We gebruiken vrijwel alle energie zelf.
Op momenten dat er meer stroom
wordt opgewekt dan wordt verbruikt,
kunnen we terugleveren.
Donatie voedselbank
In onze proeven voor registratie en
kwekersrecht produceren de gewassen
vruchten. Na de beoordeling door
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onze gewasdeskundigen worden
deze geplukt. Als de vruchten er nog
smakelijk uitzien, doneren wij deze
aan de voedselbank. Zo niet, dan gaan
deze naar de dieren van kinderboerderijen. Materiaal van ouderlijnen wordt
vernietigd.

Naktuinbouw-onderzoek
en uitvoering van
resistentietoetsingen
draagt bij
aan zichtbaarheid
en vertrouwen
Bijenonderzoek
In 2019 droegen wij bij aan het bijenonderzoek van Naturalis Biodiversity
Center. Zonder bloemen geen bijen.
Wij hielpen onderzoeksstagiaires met
het opkweken van verschillende bloeiende plantensoorten. De bloeiende
planten zijn daarna overgezet naar
bloemenveldjes in Leiden. Dit is een
onderdeel van een zogenoemd ‘citizen
science’-project. In twee weken tijd
telden honderden schoolkinderen
insecten in de veldjes. De bevindingen
leidden tot het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Kunnen schoolkinderen
worden in gezet bij wetenschappelijk
onderzoek?’. Na een uitgebreide analyse bleek het voor de schoolkinderen
lastig de verschillende insectenfamilies
uit elkaar te houden. Naturalis hoopt
dat een app voor beeldherkenning
helpt om dit soort onderzoeken toch
mogelijk te maken.

Resistentie
Naktuinbouw-onderzoek en uitvoering
van resistentietoetsingen draagt bij
aan zichtbaarheid en vertrouwen in
de resultaten van resistentieveredeling in het algemeen. In de komende
jaren ondersteunen we het ontwikkelen en toepassen van resistentietoetsingen in met name de sierteeltsector.
In september vond een bijeenkomst
plaats met veertig vertegenwoordigers
van sierteeltveredelaars, groot en
klein. Doel was om te komen tot een
programma Next Level Sierteeltveredeling. Inmiddels nemen genoeg partijen deel en is het initiatief gestart.
In het programma worden projecten
gestart in gewassen en pathogenen
waar deelnemende bedrijven aan
willen gaan werken. Inmiddels is het
‘Centrum voor Biotoetsen’ van start
gegaan. Doel hiervan is het ontwikkelen van benodigde biotoetsen die
instanties en bedrijven kunnen gebruiken in hun selectieproces.
Kom in de kas bij Naktuinbouw
Kom in de kas is een landelijke open
dag voor de tuinbouw. Op 6 april
openden tuinbouwbedrijven hun
deuren voor publiek. De opening van
Kom in de kas, regio Roelofarendsveen,
vond plaats bij Naktuinbouw. Op
verschillende interactieve manieren
vertelden Naktuinbouw-medewerkers
over hun werk. Er waren circa 3.500
bezoekers bij Naktuinbouw.
Gebruiksovereenkomst isolaten
en plantmateriaal
Voor onderzoeksdoeleinden, zoals
R&D en resistentieveredeling, deelt
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Naktuinbouw heeft wereldwijd status als een expertisecentrum op het gebied van onderzoek aan plantenrassen.
Onze laboratoria zijn up to date voor de laatste toetstechnieken op plantenziekten.

Wij stelden een standaard gebruiksovereenkomst op voor materiaal dat
wij aan derden leveren.

Naktuinbouw plantmateriaal en isolaten van ziekteverwekkers met organisaties en bedrijven. Het is steeds
belangrijker de route van het materiaal
te kunnen volgen (track & trace).
De voorwaarden waaronder men materiaal mag gebruiken, leggen we vast
in het kader van aansprakelijkheid en
het Nagoya-protocol. Dit geldt voor
materiaal dat Naktuinbouw ontvangt
van derden. Het geldt ook voor materiaal dat wij uit eigen collecties uitgeven.
NVWA, ISF en de Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen maken reeds
gebruik van gebruiksovereenkomsten.
In 2019 stelden wij een standaard MUA
(Material Use Agreement) gebruiksovereenkomst op voor materiaal dat
wij aan derden leveren.

de hele wereld. Dit doen wij vaak samen met de Raad voor
plantenrassen. Dit jaar kregen we bezoek uit onder andere
Taiwan (mei), Kazachstan (augustus en oktober), Japan
(september), India (oktober), Jordanië (oktober) en Nigeria
(oktober en december). Lees op pagina 40 meer informatie
over het Nederlandse Toolbox-project voor kwekersrechtonderzoek. Dit project voeren wij uit met financiering van
het Ministerie van LNV.

Tomatenspecialisten
en DNA-specialisten bij elkaar
In 2019 startte het door het CPVO
gefinancierde project ‘International
harmonisation and validation of a SNP-

set for the management of tomato
reference collection’. Specialisten uit
de EU (Polen, Hongarije, Italië, Spanje,
Frankrijk en Nederland) en uit Japan,
Zuid-Korea en China werken hierin
samen. Zo’n internationale samenwerking voor dit gewas is voor het
eerst. Naktuinbouw is coördinator
van dit project.
Samenwerking met Zuid-Korea
Op 11 december tekenden John van
Ruiten en Choi Byongkook (directeur
Seed & Variety Service, Zuid-Korea)
een samenwerkingsovereenkomst.
De overeenkomst heeft de vorm van
een ‘Memorandum of Understanding’.
Deze MoU heeft een duur van vijf jaar.
Het is een vervolg op een eerdere,
vergelijkbare overeenkomst die in
2019 afliep.
In de MoU spreken beide partijen af
samen te werken bij de ontwikkeling
en ondersteuning van kwekersrechtsystemen en DUS-onderzoek.

Kennisdelen
Naktuinbouw is een organisatie met
professionals. Vanuit de hele wereld
krijgen wij vraag naar aanwezige
specialistische kennis en expertise.
Naktuinbouw deelt die kennis met
vergelijkbare organisaties.
Wij vinden het daarnaast belangrijk
dat kinderen en jongeren de wereld
van de tuinbouwsector ontdekken.
Daarom ontvingen wij ook in 2019
regelmatig scholieren en studenten
van basisscholen, middelbaar- en
hoger agrarisch onderwijs.
Scholenproject ‘Zaaien en kiemen’
In het voor- en najaar bezochten leerlingen van groep 6 en 7 van lokale
basisscholen Naktuinbouw. Zij kregen
een rondleiding en deden praktijkoefeningen. Zo maken ze al vroeg
kennis met de tuinbouwsector. Dit
jaarlijkse basisscholenproject organiseren we met de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade
(gemeente Kaag en Braassem).
Green unplugged
Bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen ontmoeten elkaar in het
Groenonderwijscentrum. Doel is een
betere aansluiting tussen bedrijfsleven
en onderwijs. In het initiatief Green
Unplugged maken leerlingen van middelbare scholen uit de regio Aalsmeer,
Amsterdam en Rijnsburg kennis met
de tuinbouw. Zij bezoeken Naktuinbouw en bedrijven in de regio. Doel is
hen te interesseren voor een ‘groene’
vervolgopleiding. Op 3 oktober bezochten leerlingen van het Teylingen
College Leeuwenhorst Naktuinbouw.
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Ook gingen medewerkers naar het buitenland om hun
kwekersrechtkennis te delen. Vaak op verzoek of vraag van
de Nederlandse of buitenlandse overheid. Ze bezochten
onder andere Servië (maart), Dominicaanse Republiek
(maart), China (april), Nigeria (mei), Zuid-Korea (mei),
Spanje (mei), Togo (september), Benin (oktober), Ethiopië
(november) en Jordanië (november).
Hogescholen op bezoek
We ontvangen regelmatig studenten van (agrarisch) hogescholen voor een excursie. Daarin ontmoeten ze deskundigen van Naktuinbouw en leren zij ons werkveld kennen.
In februari bezochten studenten van CEBU University
(Filipijnen) ons. In mei ontvingen we studenten van Aeres
Hogeschool Almere. In augustus bezochten studenten
van Wageningen Academy ons in het kader van ‘Summer
School Green Genetics’. En in december kwamen studenten
van de opleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
op bezoek.

Internationale gastmedewerkers
Ieder jaar ontvangt de afdeling Rassenonderzoek gastmedewerkers. Deze medewerkers van collega-onderzoeksorganisaties over de hele wereld delen ervaring en kennis
uit met onze rassenonderzoekers. In 2019 ontvingen we
drie gastmedewerkers.
l

Stagelopen bij Naktuinbouw
Naktuinbouw heeft wereldwijd status als een expertisecentrum op het gebied van onderzoek aan plantenrassen.
Onze laboratoria zijn up to date voor de laatste toetstechnieken op plantenziekten. Redenen genoeg dus om studenten en scholieren bij ons ervaring op te laten doen. Naast
stageplekken met een technische invulling, hebben wij ook
stageplekken voor bijvoorbeeld administratieve en communicatieve functies. In 2019 hadden wij twaalf stagiaires.
Kennisdelen in kwekersrecht
De kennis die Naktuinbouw over kwekersrecht en kwekersrechtsystemen heeft, wordt internationaal gewaardeerd.
Elk jaar ontvangen we beleidsmakers en specialisten uit
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De maatschappij verandert snel. Onderwerpen als de balans
tussen werk en privé, de nieuwe privacywetgeving en social
media waren tot voor kort niet (voldoende) uitgewerkt in
onze gedragscode. Daarom introduceerden wij in mei 2019
een nieuwe gedragscode: het Naktuinbouw Gedragskompas.

Naktuinbouw Gedragskompas
Nieuwe gedragscode geïmplementeerd
Hoe een gedragscode eruitziet, is
afhankelijk van hoe men in een organisatie met elkaar omgaat. Daarom
haalden we eerst bij collega’s op:
• Wat zijn voor jou belangrijke
normen en waarden?
• Hoe kijken jullie tegen zaken aan?
• Wat leeft er binnen Naktuinbouw?
Eind 2018 konden medewerkers via
een enquête input leveren. 70% van
de medewerkers vulde de enquête in.
Een werkgroep met collega’s van verschillende afdelingen, functies, achtergronden en leeftijden stelde met
deze input een heldere gedragscode
op. Dit deden zij onder begeleiding
van een gedragscode-expert.
Uitgangspunten
Personeelsadviseur Olga de Keyzer:
“Een gedragscode is er voor alle
medewerkers. Daarom vinden wij het
belangrijk dat de afspraken hierin
gedragen en begrepen worden door
alle medewerkers. De aanpak met
een enquête en een werkgroep ondersteunt hierin.”
Kernwaarden helpen bij het maken
van keuzes en het stellen van doelen.
Daarom startte de werkgroep met het
opstellen van kernwaarden.
Olga: “In de werkgroep ontstonden
goede discussies en mooie gesprekken.
Deze gingen over wat bij Naktuinbouw
past en waar collega’s voor staan.”
De werkgroep koos voor de kernwaarden: kwaliteit – integer – samen –
deskundig – dynamisch. Deze vormen
de uitgangspunten voor de onderwerpen in de gedragscode.
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Wat is gewenst gedrag?
De werkgroep verdeelde de input van
de enquêtes over verschillende onderwerpen. Denk aan gebruik van social
media, digitale en fysieke toegang,
onze onafhankelijke positie, geheimhouding en milieu. Olga: “Bij elk onderwerp stonden we stil: Wat vinden we
belangrijk? Hoe gaan we met elkaar
en de buitenwereld om? Wat vinden
wij ongewenst of gewenst gedrag?
Met elkaar formuleerden we afspraken
met als resultaat het Naktuinbouw
Gedragskompas.” In het Gedragskompas staan ook duidelijk de benodigde
routes naar meldpunten, vertrouwenspersonen of wet- en regelgeving.
Regelmatig evalueren
Twee keer per jaar bespreekt de werkgroep de inhoud op actualiteit.
Olga: “Ontwikkelingen gaan snel. Waar
we nu niet aan denken, is volgend jaar
actueel. We evalueren het Gedragskompas regelmatig. Om de twee jaar
bekijken we de hele tekst. Zo houden
we de afspraken levend.” Elkaar aanspreken op afwijkend gedrag is een
belangrijk onderdeel in de gedragscode.
Dit krijgt in 2020 verdere aandacht.
Ambtenarenwet
Door de verandering in de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’
(WNRA) krijgt per 1 januari 2020 het
personeel van de overheid en van
ZBO’s de status ambtenaar. Dit zoals
beschreven in de Ambtenarenwet
2017 (AW 2017). Een ZBO wordt ‘overheidswerkgever’ als het als kerntaak
het uitoefenen van openbaar gezag
heeft. Dat is bij Naktuinbouw het geval.

Dezelfde rechten en plichten
Hoofd Kennis & Competentieontwikkeling Marcel Brans legt uit: “De WNRA
regelt dat ambtenaren dezelfde rechten
en plichten krijgen als werknemers in
het bedrijfsleven. Naktuinbouw valt al
onder dat arbeidsrecht. Na inwerkingtreding van de WNRA blijven de speciale regels voor ambtenaren gelden
als het gaat om integriteit en grondrechten. Die regels zijn vanaf 1 januari
2020 niet langer in de rechtspositieregeling van de overheid verankerd,
maar in de nieuwe AW 2017. In de AW
2017 staan regels over bijvoorbeeld
geheimhoudingsplicht, het verbod
om giften aan te nemen en de plicht
om nevenfuncties te melden. Al deze
zaken staan in ons Gedragskompas.”
Belofte of eed
De AW 2017 verplicht de overheidswerkgever haar werknemers de ambtsbelofte of ambtseed af te nemen.
Deze werknemers zijn op hun beurt
verplicht de belofte of eed af te leggen.
Hiermee zweren of beloven zij niet te
frauderen, zich niet te laten omkopen
of dat zij geen vertrouwelijke informatie lekken.
Naktuinbouw maakte haar eed/belofte
openbaar, net zoals nog 400 gemeenten, provincies, waterschappen en
andere ZBO’s.
Marcel: “In een korte ceremonie nam
onze bestuursvoorzitter Agnes van
Ardenne op 20 december 2019 de
ambtseed af bij directie, MT en bij de
bestuurssecretaris. Begin 2020 nemen
we de eed/belofte bij alle overige
medewerkers af.”
l
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Het Verenigd Koninkrijk (VK) hield op 23 juni 2016
een raadgevend referendum. Met een nipte meerderheid koos het Britse volk voor het vertrek uit de
Europese Unie (EU). Naktuinbouw bereidde zich voor
op alle scenario’s.

Brexit;
van uitstel dit keer geen afstel
Goed voorbereid is het halve werk
In 2017 gaf de Britse regering aan dat zij op 29 maart 2019 uit de EU wilde stappen. De regeringsleiders van de EU-landen in 2018 stemden in met een voorlopig
akkoord over de Brexit in 2019. Toch stelde het VK door politieke verschillen de
Brexit op verzoek van de Britten enkele malen uit.
Het vertrek op 29 maart was niet haalbaar
Uiteindelijk werd de Brexit ingezet op 31 januari 2020 en behoort het VK niet
meer tot de EU. Na deze datum startte een overgangsfase die in principe eindigt
op 31 december 2020. In deze overgangsfase blijven alle Europese wetten in het
Verenigd Koninkrijk van kracht. Tot die tijd blijven de bestaande interne marktafspraken voor het VK bestaan. Er verandert niets voor het onderling zakendoen.
De EU, het Europees Parlement en het Britse parlement hebben hierover overeenstemming. Is er eind 2020 een handelsakkoord tussen de EU en het VK? Dan start
op 1 januari 2021 een nieuwe relatie. Hiervan zijn op dit moment de uitgangspunten nog niet bekend.
We bereidden ons voor op het slechtste scenario
Er was dus onzekerheid over de verschillende Brexit-scenario’s. Daarom bereidden Nederlandse autoriteiten en daarmee ook Naktuinbouw zich voor op het
‘worst-case’ scenario: een ‘No Deal’. We besteedden veel aandacht aan het informeren van de bedrijven met handel op het VK. We spraken met hen over de verschillende scenario’s. Een ‘No Deal’-scenario was ook hierbij het uitgangspunt. In
verschillende regio’s praatten we groepen bedrijven bij over de Brexit-scenario’s.
We spraken over hoe zij zich voor konden bereiden. Ook gaven we uitleg over het
e-CertNL-systeem.
Door deze gesprekken kregen wij inzicht in hoeveel en hoe goed bedrijven zich
hadden voorbereid. Dat verschilde per regio, maar ook per sector. Ook werd
duidelijk wat de bedrijven van Naktuinbouw verwachtten. Deze bijeenkomsten
hielpen de bedrijven en ook de NVWA en Naktuinbouw om ons nog beter voor te
bereiden. Ook tijdens de reguliere inspecties wisselden we veelvuldig informatie
uit met de bedrijven over een optimale voorbereiding.
We hielden een speciale websitepagina bij over de Brexit. Hiervoor ontwikkelden
we een ‘Vraag & Antwoord’ op basis van de meest gestelde vragen. We stelden
een speciale Brexit-Helpdesk in met een eigen telefoonnummer en e-mailadres.
Bedrijven hielden wij alert via nieuwsbrieven, social media en website.
Onze communicatie-uitingen sloten aan op de Rijksbrede boodschap: Zorg dat
Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Naktuinbouw deed mee in het Rijksbrede
‘Brexit Communicatieoverleg’.
Daarnaast namen wij deel aan ‘Brexit-buddy-sessies’ die MKB-Nederland en
VNO-NCW organiseerden. We verwachten in de tweede helft van 2020 dat er
opnieuw een actieve campagne wordt gevoerd, in voorbereiding op 2021.
>>>
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Voor het geval er een ‘No Deal’ zou zijn, stelden we
enkele crisisteams op. Zo konden we snel schakelen
als er onverwachte zaken spelen.

E-CertNL was het belangrijkste
aandachtspunt in de voorbereiding
Als het VK na het EU-uittreden een
derde land wordt, moeten bedrijven
het e-CertNL-systeem gebruiken. Hiermee kunnen zij voorgenomen export
van zaden/planten aanmelden. Bedrijven maken in het systeem de exportcertificaten op en ze kunnen hierin
inspecties aanvragen. Veel bedrijven
waren hiermee niet bekend.

De lastigste vraag voor Naktuinbouw
was: hoe bereiken we alle bedrijven
die exporteren naar het VK?
We gebruikten hiervoor kanalen zoals
brancheorganisaties en kwekersgroepen. We konden veel nieuwe bedrijven
bereiken en helpen, zodat ook zij klaar
zijn voor het gebruik van e-CertNL.
Bedrijven die aansluiting op e-CertNL
niet tijdig regelen, lopen bij de start
van de Brexit mogelijk tegen proble-

De lastigste vraag
voor Naktuinbouw was:
hoe bereiken we alle
bedrijven die exporteren
naar het
Verenigd Koninkrijk?

men aan. Bedrijven die goed zijn
voorbereid, mogen daarom niet lijden
onder de bedrijven die zich hier niet
of onvoldoende voor inzetten. Dit
spraken wij zo af met sectoren en
de NVWA. Dit zal in 2020 ook zo zijn.
Workshops op diverse locaties
Doel was nieuwe bedrijven wegwijs te
maken in het gebruik van e-CertNL.
In totaal gaven we zeven workshops.
Ongeveer negentig mensen van zo’n
vijftig bedrijven namen deel. Deelnemers vonden de workshops zeer
nuttig en waardeerden de workshops
gemiddeld met een acht. Deze workshop is nu onderdeel in het reguliere
programma van Naktuinbouw Opleidingen.
Dit deden we om ons op een ‘No Deal’
voor te bereiden
Om een dreigende Brexit het hoofd te
bieden, dachten we een aantal scenario’s uit. Hierin gingen we altijd uit
van een ‘No Deal’-situatie. Wij namen
alvast vier nieuwe keurmeesters aan,
zodat we hen tijdig konden inwerken.
In het geval van een ‘No Deal’ hebben
wij naar verwachting acht nieuwe
keurmeesters nodig. Toch wachtten
we daarmee, omdat het ‘worst-case’
scenario zich niet aandiende.
Om geen onnodige kosten te maken,
vulden we de laatste vier vacatures
(nog) niet in.
Enkele keurmeesters kregen zendingsinspecties als volledige taak. Intern
leidden we parallel een aantal inspecteurs op voor het uitvoeren van zendingsinspecties. Hiermee ontstond
een buffer op de capaciteit voor dit
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type werk. Met collega-keuringsdienst
KCB spraken we af dat wij inspecteurs
onderling uitwisselen, mocht dit nodig
zijn. Hiermee ontstaat een grote groep
van gekwalificeerde inspecteurs.
Met een door het Ministerie van LNV
verstrekte subsidie kon het inwerken
van keurmeesters in 2018 en 2019
worden betaald.
Crisisteams in de startblokken
Voor het geval er een ‘No Deal’ zou
zijn, stelden we enkele crisisteams
op. Zo konden we snel schakelen als
er onverwachte zaken spelen.
Rassen- en kwekersrechtonderzoek
Het Europees kwekersrechtbureau
(CPVO) besloot al in 2018 om nieuwe
kwekersrechtproeven niet meer in
het VK onder te brengen. Het CPVO
verdeelde deze proeven in 2019 over

de onderzoeksstations in Europa.
Naktuinbouw kreeg er hierdoor een
groot aantal nieuwe gewassen bij,
waarvoor we vanaf 2019 DUS-onderzoek doen. Hiervoor trokken we in
2018 al vier nieuwe rassenonderzoekers aan, om hen tijdig in te werken.
Er kwamen veel zogenoemde overnameverzoeken vanuit het VK. Hiermee kunnen bedrijven zorgen dat
rassen na de overgangsperiode in
Engeland worden toegelaten of kwekersrecht kunnen krijgen. Andersom
merkten we dat veel groente- en landbouwbedrijven rassen aanmelden
voor opname in het Nederlandse
Rassenregister (NRR). Dat zijn rassen
die uitsluitend voor Engeland in de
EU-lijst waren opgenomen.
l
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Per 14 december 2019 is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht, inclusief een nieuw
plantenpaspoort. In 2019 gaven wij veel voorlichting
en ondersteuning aan bedrijven, zodat zij op tijd
aan de nieuwe verplichtingen zouden kunnen voldoen.

EU

Plantgezondheidsverordening
De impact van een nieuwe verordening
De verordening zorgt ervoor dat:
• bedrijven binnen de Europese Unie
plantmateriaal vrij kunnen blijven
verhandelen
• het plantenpaspoort beter en
makkelijker herkenbaar is
• het risico op verspreiding van
ziekten en plagen kleiner wordt
• de mogelijke bron van een ziekte
of plaag sneller en gemakkelijker
te traceren is.
Alle teeltmateriaal van bloemisterij-,
boomkwekerij- en groentegewassen,
maar ook alle materiaal bestemd voor
opplant, waaronder pot-, perk- en
kuipplanten (eindproduct) zijn sinds
14 december 2019 paspoortplichtig in
het EU-handelsverkeer. Bijna elke
kweker en handelaar moet met het
plantenpaspoort gaan werken. Daarnaast mogen sommige (high risk)
gewassen niet meer worden geïmporteerd. Ook gaat de EU strenger en
sneller om met maatregelen tegen
gevaarlijke ziekten en plagen.
Voorbereiding
Al sinds 2008 werkt de Europese Unie
aan een betere preventie van insleep

en verspreiding van ziekten en plagen.
“Toen in 2016 de Verordening werd
vastgesteld was nog niet alles duidelijk. We konden wel met de voorbereidingen beginnen”, aldus Peter Lentjes,
senior-beleidsmedewerker. “In een
vroeg stadium kwamen de keuringsdiensten en NVWA bij elkaar. Deze
samenwerking zorgde ervoor dat we
volgens mij als eerste lidstaat binnen
de EU in 2018 bijeenkomsten voor
bedrijven organiseerden. We gaven
ketendeelnemers informatie tijdens
bijeenkomsten, op beurzen, via de
website en social media. Hiermee
brachten we hen op de hoogte van
de komende wijzigingen in de regelgeving. De juni-editie van Buitenstebinnen, ons halfjaarlijkse magazine,
kreeg het thema Plantgezondheidsverordening. Een naslagwerk met
veel informatie over de nieuwe regelgeving. De impact op de verschillende
sectoren werd hierin belicht. In 2019
merkten we dat veel bedrijven al met
de voorbereidingen bezig waren. We
kregen heel veel praktische vragen.
Bijvoorbeeld over de inregeling op het
bedrijf en de lay-out van het plantenpaspoort. Veel bedrijven werken ook

l Optionele gegevens
l Verplichte gegevens
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Andere lidstaten merkten dat wij ver waren met de
praktische invulling van de nieuwe regelgeving. Vanuit de gehele EU kwamen zij in Nederland op bezoek,
tijdens een speciale workshop in Roelofarendsveen.

De nieuwe regelgeving geeft mogelijkheden dat de
frequentie van de keuringsbezoeken omlaag kan. Hiervoor moeten bedrijven een goed ‘pest-management
plan’ opstellen. Dit gaat Naktuinbouw met de NVWA
en ook in de hele EU nog verder uitwerken.
internationaal of hebben vestigingen
in het buitenland. In het buitenland
bleek dat de informatie over de
nieuwe regelgeving nog niet gedeeld
werd. Of dat er onjuiste of onvolledige
informatie was. Door de nauwe samenwerking met de NVWA konden we dit
bij de andere lidstaten nagaan. Ook
merkten andere lidstaten dat wij ver
waren met de praktische invulling
van de nieuwe regelgeving. Vanuit de
gehele EU kwamen zij in Nederland
op bezoek, tijdens een speciale workshop in Roelofarendsveen.”
Impact
De impact van de nieuwe regelgeving
in de sector kan per teelt verschillen.
Voor sommige bedrijven bleek dit
behoorlijk lastig en kwam er kritiek.
De handel stelde hier en daar aanvullende eisen op de wettelijke verplichting. Dat maakte de impact voor die
bedrijven ook nog eens groter.
De impact voor Naktuinbouw was in
2019 ook merkbaar. Trudy Keijzer van
het team Administratie Keuringen
beantwoordde honderden vragen van
kwekers. “Veel bedrijven hielpen wij
op weg. We wezen hen bijvoorbeeld
op de vraag en antwoordlijst op onze
website. Vaak konden ze daar de
benodigde informatie al vinden. Ook
kregen wij veel vragen over uitzonderlijke situaties. In samenwerking met
onze beleidsmedewerkers beantwoordden wij deze vragen.”
Vanuit verschillende sectoren pleitten
kwekers voor een overgangstermijn
om meer tijd te hebben aan de nieuwe
regelgeving te voldoen. De NVWA ver-
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leende geen uitstel van implementatie
van de regelgeving voor bedrijven.
Registraties
Naast het beantwoorden van vragen
had de teamadministratie een taak
in het registreren van meer dan 900
nieuwe bedrijven in de sector eindproduct. Met de nieuwe regelgeving
breidde de plantenpaspoortplicht
namelijk uit naar alle ‘voor opplant
bestemde planten’.
Een nieuwe sector bedrijven in de
teelt van pot, perk- en kuipplanten
moest zich nieuw bij Naktuinbouw
registreren. Keurmeester Jeroen van
Roekel voerde veel registratiegesprekken: “We merkten dat bedrijven eerst
wat huiverig reageerden op de nieuwe
regels die op ze afkwamen. We namen
de tijd om de ondernemers uit te leggen wat de bedoeling was. Ook keken
we mee hoe de regelgeving, en met

name plantenpaspoorten, optimaal
aan kan sluiten bij de processen of
systemen van het bedrijf. Vaak vonden
ze het uiteindelijk wel meevallen.”
Risicogericht
De nieuwe EU-regelgeving geeft een
grotere verantwoordelijkheid aan
bedrijven en vraagt een meer risicogerichte aanpak van inspecteren.
Marco van Dalen, beleidsmedewerker:
“De nieuwe regelgeving geeft mogelijkheden dat de frequentie van de
keuringsbezoeken omlaag kan. Hiervoor moeten bedrijven een goed ‘pestmanagement plan’ opstellen. Dit gaan
we met de NVWA en ook in de hele EU
nog verder uitwerken. Bijvoorbeeld
welke eisen we dan aan de ondernemer stellen op het gebied van kennis
over RNQP’s. En kennis en kunde in
het herkennen en beheersen van ziekten en plagen, en ook bedrijfshygiëne.”

Indeling ziekten en plagen
We kenden in de oude EU-richtlijnen
de indeling van quarantaine-organismen (Q), Q’s voor Beschermde Gebieden (ZP-Q) en kwaliteitsziekten. In de
Plantgezondheidsverordening voegde
de EU een nieuwe categorie toe: de
gereguleerde niet-quarantaineorganismen. Dit zijn de zogenaamde RNQP’s
(Regulated Non-Quarantine Pests).
Bij deze verschuiving van de indeling
van ziekten en plagen hoorde een
nieuwe lijst met organismen. De EUlidstaten evalueerden de bekende
quarantainelijst. Ze moesten gezamenlijk bepalen wat een Q-organisme zou
worden en wat een RNQP. Naktuinbouw speelde een belangrijke rol in
de werkgroepen van deze evaluatie.
Daardoor lukte het om voor de bedrijven de praktische invulling die we al
hanteerden als voorschriften van de
NVWA vast te stellen. Daar waar mogelijk publiceerde de NVWA een voorlopige lijst. De definitieve lijst liet lang
op zich wachten. Vlak voor de ingang
van de nieuwe regelgeving in december
2019 maakte Brussel de lijst bekend
en publiceerde de NVWA deze op hun
website.
Directeur John van Ruiten vertelt: “Ik
nam deel aan de werkgroep voor fruit.
Ik ben heel blij dat we op dit niveau
invloed konden uitoefenen op de
indeling van de organismen en de
beheersingsmaatregelen die daarbij
horen. Tot op het moment van publicatie van de uitvoeringsverordening in
december 2019 was het spannend of
onze suggesties, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in inspecties,
waren overgenomen.”
l
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De afdelingen Keuringen en Laboratoria van Naktuinbouw houden zich intensief bezig met ziekten en
plagen in de sector. We ondersteunen de NVWA en de
sector bij het signaleren en handelen bij quarantaine
ziekten en plagen. Zoals in 2019 bij het Tomato Brown
Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Dit virus werd per
4 oktober 2019 quarantainewaardig in Nederland.
Vanaf 1 november zijn EU-noodmaatregelen van kracht.

Ziekten en plagen
De angst van ieder bedrijf
In
n 2019 speelden verschillende ziekten
en plagen een rol in de sector. Xylella
en
is een nog niet in Nederland
ffastidiosa
fa
a
v
vo
voorkomende bacterieziekte die grote
schade aan kan richten. Verschillende
sc
gewassen werden toegevoegd aan de
ge
EU-lijst van paspoortplichtige Xylellawaardplanten. Dit om verdere introductie en verspreiding van de ziekte in
de EU te voorkomen. In diverse ZuidEuropese landen is de ziekte aanwezig
in gewassen als olijf, Prunus, lavendel
en Polygala. De plantenpaspoortcontrole op deze gewassen voerden de
keurmeesters waar mogelijk tegelijk
uit met de kwaliteitscontrole.
Ook aan Bemisia tabaci, beter bekend
als tabakswittevlieg stelden EU-landen
extra eisen om te voorkomen dat dit
organisme het land binnenkomt. Bij
bedrijven die willen handelen met
deze landen voerden de keurmeesters
extra controles uit. Net als in 2018
waren in 2019 verscherpte controles
op de aanwezigheid van de eikenprocessierups -foto boven- (Thaumetopoea
processionea) op eiken voor zendingen
naar het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk sloot het Verenigd Koninkrijk de
grenzen voor eiken uit de EU. Dit vanwege de hoeveelheid zendingen uit de
EU (en daarmee Nederland) waarin de
processierups aanwezig was.
ToBRFV
In 2014 en 2015 werd het Tomato
Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)
voor het eerst gevonden in Israël en
Jordanië. Het virus verspreidt zich
zeer snel. Het is al gevonden in
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verschillende landen in het MiddenOosten, Noord-Amerika en Europa.
Daarom werd de kans om na een
vondst het virus uit te roeien klein ingeschat. In april stelde de NVWA een
hygiëneprotocol op. De hygiënemaatregelen dragen bij aan het tegengaan
van de infectie. Eerder werden dergelijke maatregelen voor het komkommerbontvirus genomen. Nederland
koos ervoor om bij een besmetting
niet te ruimen, Duitsland deed dit
wel. Engeland en België volgden het
Nederlandse voorbeeld. Een besmetting kon helaas niet worden voorkomen. In oktober 2019 werd ToBRFV
in Nederland gevonden bij teeltbedrijven. De noodmaatregelen richten zich
op het voorkomen van verspreiding
van het virus. Met de maatregelen
wil de NVWA de teelt van tomaten en
paprika in de EU beschermen.

vertelt over de nauwe internationale
samenwerking: “ISHI (International
Seed Health Initiative) brengt zaadbedrijven en laboratoria samen om
gezondheidstoetsen te ontwikkelen
voor belangrijke ziekteverwekkers in
groentezaden. In verschillende ISHIwerkgroepen met internationale deelnemers werkten we aan een protocol
voor ToBRFV. Snelheid was van groot
belang om de verspreiding van het
virus te voorkomen. ISHI publiceerde
het protocol dan ook al eerder dan
dat het validatierapport klaar was.
Zo konden laboratoria er snel mee
aan de slag. Het ISHI-protocol konden
we aanpassen aan de Naktuinbouwmethode. We gebruiken een zaadextract PCR-toets. Bij de toets isoleren
we RNA (enkelvoudige DNA-strengen)
uit zaden. We gaan na of daar de RNAstukjes inzitten die specifiek zijn voor

ToBRFV. Het protocol kent dezelfde
isolatiemethode als bij pospiviroïden.
Hierdoor kunnen we virussen en viroïden op dezelfde monsters toetsen.”
Toets op bladmateriaal
“De NVWA vroeg ons voor hun survey
ook te toetsen op bladmateriaal”, gaat
Maaike Bruinsma verder. “De NVWA
bevestigt onze positieve toetsresultaten met sequencing. Die resultaten
gebruiken ze om de identiteit van het
virus te bevestigen en om te kijken
naar de variatie in de isolaten. Zo kan
mogelijk in kaart worden gebracht
waar de besmetting vandaan komt. En
hoe de samenhang is tussen verschillende besmettingen. Ook geeft het
informatie over van waaruit verspreiding ontstaan is, om zo het virus een
halt toe te roepen.”
l

ToBRFV is een virus dat bij tomatenen paprikaplanten onder andere nerfvergeling en bobbeling op de bladeren
kan veroorzaken. Het gewas groeit
niet goed meer en vruchten worden
onverkoopbaar. Voor paprika zijn er
ook resistente rassen. Naktuinbouw
ontwikkelde snel een toets om te
gebruiken bij het controleren van het
materiaal. Daarnaast inspecteren wij
of veredelingsbedrijven en plantenkwekers ToBRFV-vrij materiaal leveren.
Toets op zaden
Het laboratorium startte in de eerste
helft van 2019 met de ontwikkeling
van de toets op zaden.
Maaike Bruinsma, onderzoeker R&D,
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In de afgelopen vier jaar waren er tientallen projecten
om internationaal bij te dragen aan de versterking van
kwekersrechtsystemen. Deze projecten zijn gefinancierd
vanuit de Plant Variety Protection Toolbox, die het
Ministerie van LNV aan Naktuinbouw verstrekt.

Nuttig en efficiënt
Plant Variety Protection Toolbox
Bij Naktuinbouw hebben we veel kennis over het Nederlandse en Europese kwekersrechtsysteem. Die kennis delen
we graag. Want dat systeem staat als een huis en dat is
wereldwijd bekend. We helpen andere landen met het opzetten en implementeren van een wetgeving en uitvoering
van kwekersrechtsysteem of het verbeteren van de aanpak
aldaar. Daarvoor is de Plant Variety Protection Toolbox opgericht. Die bestaat uit een assortiment van ‘instrumenten’
om in te zetten. Van een training geven tot een high-level
delegatie die Nederland bezoekt. Per keer kijken we met
welke tools we het doel het beste kunnen bereiken. Raoul
Haegens en Laura Piñán González zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de projecten van de Toolbox.
Toolbox is toegankelijk en transparant
Vragen vanuit landen om projecten te doen komen binnen
via het netwerk van landbouwraden. Zij hoeven geen lange
projectvoorstellen in te dienen. Een probleem of wens
voorleggen is voldoende. Raoul en Laura bepalen bij elke
project welke tools ze het beste kunnen inzetten en welk
budget erbij hoort. Laura: “Het mooie van de Toolbox is dat
we elke keer een tailormade-aanpak bieden.” Een speciaal
ingestelde internationale stuurgroep bepaalt welke projecten jaarlijks worden gedaan.
Samen werken aan kwekersrechtsysteem
Van startvraag, opzetten, implementeren tot handhaven en
bewustzijn kweken. Het gaat erom een goede weg te vinden
om sámen te werken aan hun kwekersrechtsysteem. Een
nieuw kwekersrechtsysteem is van invloed op meerdere
partijen in een land. Wat betekent het voor de boeren, de
zaadvermeerderaars, de importeurs en exporteurs? Samenwerken voor een beter landelijk systeem is daar vaak nog
geen gewoonte. Laura: “Een bezoek aan de bloemenveiling
in Nederland is altijd een eyeopener voor ze. Die ochtend
valt er een spreekwoordelijk kwartje. Ze zien in dat samenwerken en een goed werkend kwekersrechtsysteem voordeel oplevert voor de sector en voor het land.”
Waardering voor snelheid
Raoul: “Van de landbouwraden krijgen we terug dat de
Toolbox één van de snelste gereedschappen ter wereld is.
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Van links naar rechts: Kees van Ettekoven, Chris van Winden,
Raoul Haegens en Laura Piñán González
Het budget is snel beschikbaar. In relatief korte termijn
kunnen we beginnen met het project en het ook weer afronden. De meeste projecten zijn binnen enkele maanden
alweer afgerond. Maar er is dan wel echt iets in gang gezet.
Dat levert goodwill en waardering op.”
Evaluatie Toolbox in 2019
Sinds 2016 stelt het Ministerie van LNV elk jaar € 230.000,–
beschikbaar voor de Toolbox. In 2019 is in opdracht van het
Ministerie van LNV en Naktuinbouw een evaluatie uitgevoerd. Kwekersrechtexperts Chris van Winden en Kees
van Ettekoven zijn gevraagd het functioneren van de PVP
Toolbox te evalueren. Zij hebben gedurende hun loopbaan
veel internationale ervaring opgedaan met kwekersrechtsystemen. Voor de evaluatie namen zij contact op met tien
landbouwraden en met de leden van de adviesgroep en de
stuurgroep van de PVP Toolbox. Uit de evaluatie komt naar
voren dat de Toolbox nuttig en efficiënt is. Met name de
lage administratielast, deskundigheid en flexibiliteit stellen
zij op prijs. Raoul: “We hebben nu vier jaar financiering
gehad. We hopen op een voortzetting van de activiteiten
van de PVP Toolbox in de toekomst.”
l
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Naktuinbouw Next Level

Ieder jaar stelt Naktuinbouw een meerjarenplan op.
Sectorrraden, brancheorganisaties en Naktuinbouwcollega’s leveren de input voor het plan. Het bestuur
van Naktuinbouw stelde in november 2019 het meerjarenplan Naktuinbouw Next Level 2020-2024 vast.

Klantgericht, slimmer werken, oog voor medewerkers
Naktuinbouw groeide sinds haar ontstaan in 2000 vooral vanuit en rondom
de primaire activiteiten. Daaromheen
bouwden we aan onze afdelingen en
systemen. De ambitie is de organisatie
door te ontwikkelen naar een klanten procesgerichte organisatie: de Toekomstige Organisatie Naktuinbouw
(TON). Langs de lijn van de uitvoerende
processen en met hulp van ondersteunende afdelingen. Deze doorontwikkeling van de organisatie helpt ons de
Next Level-doelen te realiseren.
Past de organisatiestructuur?
In 2019 keken wij welke organisatieen afdelingsstructuur het beste past
om onze taken uit te voeren in het
licht van onze ambities. Dit deden wij
in verschillende werkgroepen onder
begeleiding van een adviesbureau. Uit
de analyse bleek dat de huidige organisatiestructuur (Rassenonderzoek,
Keuringen en Laboratoria) een goede
basis biedt. De uitdaging voor 2020
is om een verbeterde teamstructuur
te ontwerpen die procesgericht kan
werken. In november keken we met
zogenoemde ontwerpteams hoe we
succesvol zijn, gezien door de ogen
van bedrijven/opdrachtgevers en onze
interne klanten. Uitgangspunt daarbij
is het klantproces; van begin tot het
eind. Daarnaast richtten we ons op de
kernactiviteiten en producten/diensten per afdeling. Ook de onderlinge
communicatie kwam aan de orde.
Meer focus
Hoe ziet de toekomstige organisatie er
dan uit? Collega’s die korter dan twee
jaar in dienst zijn, vroegen we hier-
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over mee te denken. Deze groep kent
de organisatie, maar heeft ook een
frisse kijk op de organisatie. We noemden hen de scenariodenkers. Onder
begeleiding van een adviesbureau die
wij kennen van het project ‘Bestemming klant’, gingen zij aan de slag.
Het MT deed dit parallel ook.
De conclusie:
• Naktuinbouw moet bij nieuwe
onderwerpen die we oppakken
duidelijker een keuze maken.
Hierdoor ontstaat scherpere focus
in het werk wat we doen. Dit sluit
aan bij het Next Level 2.0 thema
‘slimmer werken’
• Naktuinbouw moet investeren
op ICT-gebied. Dit sluit aan bij het
Next Level 2.0 thema ‘technologische
ontwikkeling’
• Naktuinbouw kan meer aan talentontwikkeling doen. Dit sluit aan
bij het Next Level 2.0 thema
‘ontwikkeling van menselijk kapitaal’
Houd een ‘grote schoonmaak’
Het MT pakte het eerste punt op in
de vorm van de zogenaamde ‘grote
schoonmaak’ van het operationeel
plan 2019. Wat levert elke doelstelling
op en wat kost het deze te realiseren?
Welke doelstellingen realiseerden wij?
Welke passen binnen de capaciteit?
En: wat is het effect ervan? Dit leverde
een concreter operationeel plan op,
met duidelijkere doelstellingen.

ras- en sortimentgegevens, keuringsgegevens en certificeringsinformatie.
En in de toekomst aan beelden van
drones. Data en informatie worden
steeds belangrijker. Hoe organiseer en
structureer je dat? In 2018 brachten
we met het project ‘Toekomstig
Informatie Management 1.0’ (TIM) de
huidige stand van zaken rond ICT in
kaart. Hieruit bleek dat veel applicaties die we gebruiken, niet voldoende
op elkaar aansluiten om onze ICT te
waarborgen. Het advies was eerst de
processen van Naktuinbouw vanuit
nieuwe behoeftes goed in kaart te
brengen. Daarna maken we een slag
in het ICT-landschap en investeren
we in informatiemanagement. De
primaire processen brachten we in
2019 in kaart. Ook namen we een
informatiemanager aan. Dit biedt een
goede basis voor verdere ontwikkeling
van zowel organisatie als van ICT.
Maak het verschil
met arbeidsvoorwaarden
Naktuinbouw kan zich beter profileren
met het bestaande arbeidsvoorwaar-

denpakket. In 2019 werkten team P&O
en de Arbeidsvoorwaardencommissie
aan het actualiseren en moderniseren
van de arbeidsvoorwaarden. We werken aan een betere afstemming tussen
de toekomst van Naktuinbouw en de
ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. Dit past in het duurzaam
inzetbaarheidsbeleid.
Input voor Next Level 2020-2024
Ook de input uit de bovenstaande
projecten TON en TIM en die van de
scenariodenkers gebruikten we voor
ons meerjarenplan Next Level 20202024. In november 2019 stelde het
bestuur deze geactualiseerde meerjarenvisie vast. De speerpunten van
het beleid blijven de komende jaren:
klantgerichtheid, efficiency, verduurzaming en medewerkersontwikkeling.
In 2020 geven we vorm aan de vernieuwde operationele besturing én de
positionering van R&D in de organisatie. We maken een implementatieplan
en gaan hiermee aan de slag.
l

Investeer in ICT
Naktuinbouw verzamelt heel veel data
wat (nieuwe) informatie oplevert. Dit
groeit door technologische ontwikkelingen zoals nieuwe DNA-technieken,
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De waardering voor het werk en de ruimte die
er is voor persoonlijke ontwikkeling neemt toe.
Deze doelstelling staat in ons meerjarenplan.
In 2019 zetten we verdere stappen vooruit.

Menselijk kapitaal
Naktuinbouw Next Level
Medewerkers van Naktuinbouw zijn
bevlogen, deskundig, actief en betrokken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en handelen volgens de geldende
(wettelijke) regels en afspraken. Wij
werken volgens de normen en waarden van Naktuinbouw. Onze medewerkers verklaren dat zij de regels voor
integriteit kennen, zoals vastgelegd in
ons Gedragskompas. Zij houden zich
aan deze afspraken en aan de kwaliteitsrichtlijnen van Naktuinbouw.

samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en klantgerichtheid, in vergelijking
met andere soortgelijke organisaties.
In de categorie Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) behaalden we de hoogste
scores in vergelijking met andere
ZBO’s. Dat maakte Naktuinbouw in
februari branchewinnaar. Uiteraard
waren er ook verbeterpunten. Ieder
team formuleerde hier doelstellingen
voor. Onder begeleiding van team P&O
gingen we hier mee aan de slag.

Lerende organisatie
Ontwikkelen en uitbreiden van kennis
vinden wij belangrijk. Medewerkers
krijgen de ruimte om interne of externe
(praktijk)opleidingen te volgen. Met
verdiepingsdagen houden keurmeesters elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in hun vakgebied. Met de
bijeenkomsten ‘Medewerkers informeren Medewerkers’ informeren collega’s
elkaar over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld om het werk makkelijker maken, zoals online werken met
Office 365 of wegwijs worden op het
intranet. Of over projecten waar zij
aan werken. Denk aan rassenonderzoek of ontwikkelingen in de sector
zoals bij het optreden van nieuwe
plantenziekten.

Arbeidsvoorwaarden
Eind 2018/begin 2019 herschreef de
werkgroep VerA (Vereenvoudiging
Arbeidsvoorwaarden) de arbeidsvoorwaarden. Het resultaat is een bondige,
heldere en toegankelijke arbeidsvoorwaardenregeling. Onder begeleiding
van de AWVN keek de werkgroep
samen met de Ondernemingsraad in
2019 naar aansprekende en eigentijdse
arbeidsvoorwaarden. In december
ging het MT akkoord met het nieuwe
pakket arbeidsvoorwaarden. Er zijn
aanpassingen in onder meer flexibiliteit van voorwaarden en een betere
aansluiting bij de maatschappij.

Aan de slag met uitkomsten mbo
In 2018 hielden we een medewerkersbevlogenheidsonderzoek (mbo). Hierin
onderzochten we het werkplezier, de
motivatie en de betrokkenheid. 74,9%
van de medewerkers deed hieraan
mee. Onderzoeksbureau Effectory begeleidde het onderzoek. Onze medewerkers gaven de meeste punten voor
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Leiderschap
Ons hele management volgde van
eind 2018 tot april 2019 een training
in coachend leiderschap. Dit leiderschapsprogramma was een vervolg op
het eerder uitgevoerde management
development-programma.
Leidinggevenden gingen in 2019 aan de
slag met het onderwerp strategische
personeelsplanning. Samen brachten
zij in kaart waar extra ondersteuning
wenselijk is voor medewerkers om

duurzaam inzetbaar te blijven. Centrale
doelstellingen als slimmer werken
en klantgerichtheid maken hier deel
van uit.
Fit & Vitaal
Ook in 2019 organiseerden we workshops en activiteiten in het vitaliteitsprogramma Fit & Vitaal. Hiermee krijgen collega’s informatie en inspiratie
om met hun eigen vitaliteit aan de
slag te gaan.
Uit het Periodiek Medisch Onderzoek
(PMO) van 2018 bleek dat Fit & Vitaal
een positief effect heeft. Met name op
de levensstijl, beweging en voedingspatroon van medewerkers.
In 2019 organiseerde Fit & Vitaal een
Kunstmaand voor inspiratie voor en
ontwikkeling van creativiteit.
l
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Continu verbeteren en vernieuwen is een belangrijk
speerpunt in ons meerjarenplan. Met ons team Research
& Development ondersteunen we projectmatig de vernieuwing van de primaire processen. Nauw aansluitend
werken we aan informatiemanagement.

Doorlopend vernieuwen
Naktuinbouw Next Level
We kijken continu naar ontwikkelingen om ons heen. Kennis hieruit gebruiken wij voor het ontwikkelen en verbeteren
van toetsen, de inzet van drones of visioning-technieken.
En maken wij deze voor onszelf en de sector praktisch
toepasbaar. Het onderzoeken wat nieuwe technologie voor
ons kan doen, stond dan ook in 2019 hoog op de agenda.
DNA-technologie
DNA-technologie, profilering, Next Generation Sequencing
(NGS), visioning technologie, het gebruik van drones, remote
sensing (een manier om informatie over voorwerpen te
verkrijgen via gegevensverzameling en -analyse zonder dat
het instrument in direct contact komt met de voorwerpen),
big data; de mogelijkheden blijven groeien. Naktuinbouw
zorgt samen met de sectoren voor gerichte investeringen.
Hiermee kunnen we in de uitvoering van ons primaire
werk ‘state of the art’ blijven. Een beleidsvisie R&D is het
fundament onder deze innovatie-aanpak. Voor de periode
2017-2019 stelde het bestuur aanvullend budget beschikbaar om de DNA-activiteiten uit de aanpak verder te ontwikkelen. Deze investering gebruikten we voor apparatuur
en uitbreiding van een aantal onderzoeksmedewerkers.
Hiermee zetten we een NGS- & Bioinformaticateam op. Dit
team verkent de mogelijkheden voor het gebruik van NGS
en bioinformatica. Ook voeren zij pilotprojecten uit en start
het team met het opbouwen van databases (met ras- en
pathogeeninformatie op DNA-niveau) .
Remote sensing
We werken aan een project voor het gebruiken van remote
sensing voor de detectie van pathogenen in aardbeiplantenteelt. Dit pilotprogramma voeren we uit samen met het
Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO).
De inzet van remote sensing bespraken we met een klankbordgroep bestaande uit Boomkwekerij Fleuren, ILVO, VITO
en NVWA (afdeling handel en digitaal toezicht).
Informatiemanagement
Naktuinbouw beschikt over erg veel data. Denk aan rassenen sortimentgegevens, DNA-profielen van rassen en pathogenen en diagnostiek/ziekteverschijnselen. En ook keuringsen certificeringsinformatie, aantallen partijen teeltmateri-
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aal, en handelsinformatie (bijvoorbeeld import/export).
In 2019 werkten we aan beleid voor databeheer. Ook zetten
we de eerste stappen naar een team Informatiemanagement. De komende jaren willen we de samenhang tussen
processen en de organisatie en ondersteuning daarvan
Naktuinbouw-breed aanpakken. Dat moet leiden tot soepeler samenwerking tussen de teams en/of afdelingen.
Instandhouding en vermeerdering
Naktuinbouw heroriënteert zich op de activiteit instandhouding en vermeerdering van prebasismateriaal in de
sector fruitgewassen. Dit werk wordt nu nog gedaan in
Toetscentrum Horst. Dat verandert per 2021. We onderzoeken op welke manier deze activiteit onder de verantwoordelijkheid van de sector kan worden gebracht. Dit doen we
in overleg met de organisaties en relevante bedrijven die
dit materiaal vermeerderen. Het proces van pathogeenvrij-maken en toetsen van ‘pathogeen-vrijheid’ blijft een
heel belangrijke activiteit. Deze staat aan de basis van vermeerdering van hoogwaardig teeltmateriaal van alle gewasgroepen. Als dit werk elders plaatsvindt, ondersteunen
wij dit. Wij kunnen deze activiteit ook zelf uitvoeren.
Plantmateriaal van buiten de EU of plantmateriaal dat
vanwege een quarantaine-status niet geïmporteerd mag
worden, kunnen wij toch importeren. Hier heeft Naktuinbouw een vergunning voor. Het plantmateriaal wordt bij
ons, apart van ander materiaal, in zogenaamde ‘post entry
quarantine’ bewaard, verzorgd en getest. Deze activiteit
blijft Naktuinbouw doen en verhuist naar verwachting in
2021 van Horst naar Roelofarendsveen.
l
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Slimmer werken is één van de vier pijlers van
Naktuinbouw Next Level. Daarbij speelt de vraag
‘Kunnen we tijd besparen door anders (slimmer)
te gaan werken?’ een belangrijke rol. We durven
denkpatronen te doorbreken.

Slimmer werken
Naktuinbouw Next Level
Iets wat je al jaren op eenzelfde manier doet, mag je best eens tegen het licht houden. Doe ik het werk nog op een goede
manier? Met die insteek ging Naktuinbouw het afgelopen jaar aan de slag. We onderzochten enkele zaken op wat goed gaat.
Hierop kunnen we voortborduren en verbeteren. Op onderstaande terreinen boekten we onder meer ‘winst’:
•

•

•

•
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De teeltaangifte doen bedrijven
nu op partijniveau, in plaats van
op perceelsniveau. We gebruiken
de beschikbare informatie ook
bij exportdocumenten. Dit scheelt
invoer van gegevens.
De eerste stappen zijn gezet in
risicogericht keuren. We keuren nu
meer gericht op de aanwezigheid
van ziekten en plagen. Dit op basis
van een inschatting van mogelijk
optreden.
De uitgifte van certificeringslabels
brachten we onder bij de producent
van de labels. Bedrijven kunnen
labels via een webshop bestellen.
De bestelling moet daarbij overeenkomen met de gegevens van
de teeltaangifte. Dit scheelt tijd en
opslagruimte bij Naktuinbouw.
We voeren ICT-projecten standaard
uit op basis van SCRUM. Hierdoor is
er een betere implementatie en efficiëntere afronding van ICT-projecten.

•

•

De biotoetsen bij resistentieonderzoek zijn omgezet naar merkertoetsen. Hierdoor is er sneller
een uitslag. Met deze manier van
toetsen kunnen we meer ziekten
tegelijk onderzoeken.
Nieuw verbetertraject om de
oorzaken van de fouten in de
rapportages op te sporen en te
voorkomen. Hiervoor gebruiken
we methoden uit LEAN.

•

•

NAL- en ASLN-bedrijven beschikken over een uniforme wijze van
opgave van protocollen. Hierdoor
zijn de documenten beter beheersbaar. Ook kunnen de bedrijven de
protocollen eenvoudiger hergebruiken.
Rassenonderzoekers verkorten de
doorlooptijd van het opstellen van
de eindrapportage van toelatingsen kwekersrechtonderzoek.
l
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We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te
laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van
onze klant. We willen de organisatie ontwikkelen van
klantvriendelijk via klantgericht naar klantgedreven.

Klantgericht werken
Naktuinbouw Next Level
Werk maken van signalen
Dagelijks ontvangen wij signalen over
structurele verbeteringen of wensen
van klanten. Die opmerkingen en
vragen van klanten en medewerkers
nemen wij serieus. Daarmee kunnen
we niet alleen een probleem oplossen.
We kunnen ook beter inspelen op wat
leeft bij onze klanten. Het ophalen
en analyseren van signalen vinden
wij dus erg belangrijk. Door het vastleggen van die signalen wordt het een
actiepunt voor de juiste medewerker
en helpen we de klant.
Bestemming klant
In 2019 werkten we verder aan het
project Bestemming Klant: het maken
van klantreizen. In gesprek met klanten ontdekten we wat goed gaat of
beter kan. Door dit beter te begrijpen
en ervaren, zie we hoe we onze processen kunnen verbeteren. Met een
hogere klantgerichtheid en efficiëntere
werkwijzen als resultaat. We verdiepten ons in de klantreis ‘Kwekersrechtonderzoek, vanuit gemachtigden’.

klanten dit ook merken: zij ontvangen
dan een bevestigingsbrief van de
monsterontvangst.
Klantgerichte communicatie
We kiezen voor een heldere manier
van schrijven. Zodat het doel van een
e-mail of brief direct duidelijk is voor
de ontvanger. Voor klanten en collega’s.
Ook in 2019 volgden diverse collega’s
de workshop Klantgericht schrijven

om deze schrijfstijl aan te leren. Onze
schijfcoaches helpen bij het opstellen
van klantgerichte brieven en e-mails.
Dankzij onze communicatie in klantgerichte stijl was er minder correspondentie nodig. Wij ontvingen minder
vragen per e-mail en telefoon. En onze
klanten ondernemen sneller actie.
Dat merken we bijvoorbeeld doordat
ze eerder betalen, sneller reageren en
eerder hun teeltaangiften doen.
l

Twee jaar geleden gingen we over dit
proces in gesprek met klanten die
werken in de siergewassen. In 2019
interviewden we de gemachtigden
die aanvragen voor kwekersrechtonderzoek voor hun klanten doen.
De verbeteringen die uit de interviews
kwamen, pakken we in 2020 op. Klanten hebben behoefte aan zekerheid
en aantoonbaarheid over het tijdig
en goed in ontvangst nemen van verzonden monsters. Dit zagen we ook
in de vorige klantreis en is inmiddels
geïmplementeerd. Vanaf 2020 gaan de
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Kwaliteit, transparantie en onafhankelijkheid staan
bij ons hoog in het vaandel. Soms komt het voor dat
zaken niet naar tevredenheid zijn afgehandeld. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure. Deze vindt
u op: www.naktuinbouw.nl/klacht-over-naktuinbouw

Klachtenbehandeling
Zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft in hoofdstuk 9
Afdeling
Laboratoria
Keuringen
Keuringen
Keuringen
Keuringen
Keuringen

Aard van de klacht

Oordeel

Bevindingen / eventueel vervolg

Uitvoeriger onderzoek verricht dan aangevraagd
Aantal in rekening gebrachte uren inzet keurmeester
Aanvraag in E-CertNL niet correct
Opzegging door geregistreerd bedrijf
Toegezegde creditnota niet ontvangen
Factuur basisbijdrage ontvangen, geen inzet
Klacht aangaande gehanteerde werkwijze
bemonsteren en toetsen
Dubbel bezoektarief berekend
(voor 1 ‘samenhangend’ bezoek)

Gegrond
Deels gegrond

Deels gegrond
Ongegrond

Werkwijze intern aangepast
Afstemming met NVWA
over werkwijze
Creditnota alsnog verzonden
Werkwijze intern aangepast
Factuur basisbijdrage
–

Gegrond

Werkwijze intern aangepast

Wat staat niet in dit overzicht?
Bezwaarschriften die Naktuinbouw
ontving over door het Bestuur of de
minister vastgestelde regelgeving
staan niet in dit overzicht. Net als
klachten over de wettelijk vastgestelde tarieven. In 2019 betrof dit
zes bezwaarschriften. Het gaat hier
hoofdzakelijk om bezwaren over
areaalbijdrage en omzetbijdrage.

Gegrond

In dit overzicht het aantal ingediende klachten en hoe deze zijn gekenmerkt.
Afdeling

Gegrond

Ongegrond

Ingetrokken

–
1
–

–
–
1

2
–
3

Bloemisterij
Boomkwekerij
Groentegewassen

Afgerond
zonder conclusie
–
–
5

Totaal
3 *)
1
9

*) 1 klacht nog in behandeling

Klachtenprocedure teeltmateriaal
Bedrijven kunnen bij Naktuinbouw
klachten voor onderzoek indienen
over geleverd teeltmateriaal. Dit kan
aan hen of door henzelf geleverd
teeltmateriaal zijn. Ook klachten
over kwaliteit van het materiaal bij
meningsverschillen tussen afnemer
en leverancier kunt u bij ons melden.
Een klacht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat we deze
in behandeling nemen. Afnemer en
leverancier moeten eerst met elkaar
in contact komen om de klacht op
te lossen. Als dit niet lukt, kunnen
betrokkenen zich tot Naktuinbouw
richten voor een onafhankelijk
oordeel.
l
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Medewerkers
2018 2019
Management & ondersteuning 70
72
Rassenonderzoek
67
72
Laboratoria
123 126
Keuringen
99
98
Totaal aantal per 31.12
359 368

Ziekte
2018 2019
Ziekteverzuim
4,6
4,9
Waarvan zwangerschapsverlof 0,61 0,62

Facts & Figures

Facts & Figures

Over onze medewerkers

Keuringen

Medewerkersverloop
Instroom
Uitstroom

2018 2019
123
96
88
87

Keuringen
Bedrijven die teeltmateriaal in bloemisterij-, boomkwekerijof groentegewassen vermeerderen of verhandelen zijn
bij wet verplicht zich te registreren bij Naktuinbouw.
Alle teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en
groentegewassen, maar ook pot-, perk- en kuipplanten
(eindproduct) zijn sinds 14 december 2019 paspoortplichtig
in het EU-handelsverkeer. In 2018 en 2019 registreerden
ruim 900 eindproductbedrijven zich bij Naktuinbouw.

2018
250
2.335
329
151
3.065

2019
241
2.265
329
934
3.769

2018
13.818
8.360
47.850
435
106
4

2019
14.678
8.835
50.200
411
104
4

Kwaliteitskeuringen
Onze keurmeesters controleren periodiek bij de bedrijven
het teeltmateriaal op identiteit, kwaliteit en gezondheid.
Als het materiaal 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.

Aantal keuringen
Plantenpaspoortinspecties
Fytosanitaire zendingsinspecties
Exportinspecties i.s.m. NVWA
Fytobewaking (waarnemingen)
Vondsten q-organismen
Vondsten fytobewaking

Fytosanitaire inspecties
In opdracht van de NVWA inspecteren wij materiaal dat via
Nederland de EU binnenkomt. Naktuinbouw ondersteunt
de NVWA bij het uitvoeren van exportinspecties en afgifte
van internationale fytosanitaire certificaten bij handel naar
derde landen. Ook voeren wij surveys uit voor de NVWA.
Hierbij kijken wij of door de NVWA benoemde organismen
in Nederland voorkomen. Dit heet fytobewaking.

Plantenpaspoortinspecties
Met een plantenpaspoort mag een bedrijf een
zending stekken, zaden, jonge planten of bomen
binnen de EU lidstaten verhandelen. In opdracht
van de NVWA voert Naktuinbouw hiervoor inspecties uit op de geregistreerde bedrijven. Ook
het juiste gebruik van de plantenpaspoorten
wordt gecontroleerd.

Specifieke inspecties
Voor de Raad voor de Boomkwekerij voerden wij inspectiewerkzaamheden uit in de elf bacterievuurvrije zones in
Nederland.

Kwaliteit-plus-systemen
Samen met het bedrijfsleven ontwikkelden wij kwaliteitplus-systemen. Met de eisen van de systemen voldoen
bedrijven aan de landeisen buiten Europa. Zo creëren we
voor de deelnemende bedrijven een betere markttoegang.
(zie ook p.14).
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Geregistreerde bedrijven
Bloemisterij
Boomkwekerij
Groente
Eindproduct
Totaal

Vondsten Bacterievuur
Buiten kwekerij (binnen bufferzone)
Op kwekerij (binnen bufferzone)
Op kwekerij (buiten bufferzone)

2018
142
26
4

2019
189
24
6

Kwaliteit-plus-systemen
Deelnemers Select Plant
Deelnemers Elite Siergewassen
Deelnemers Elite Grootfruit
Deelnemers Erkenningssystemen

2018
180
21
39
61

2019
170
21
41
60
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Facts & Figures
Rassenonderzoek en Laboratoria
Rassenonderzoek
Voor het Europese kwekersrechtbureau (CPVO) en de
Nederlandse Raad voor plantenrassen onderzoeken wij
sier-, groente-, en landbouwgewassen voor het verkrijgen
van kwekersrechtonderzoek. Dit onderzoek voeren we
uit volgens de DUS-criteria onderscheidbaarheid (D),
homogeniteit (U) en bestendigheid (S), (zie ook p.22).
Nederlands Rassenregister
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 niet alleen
DUS-onderzoek, maar houden wij ook toezicht op de
uitvoering van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek.
In opdracht van de afdeling Keuringen verzorgt de afdeling
Rassenonderzoek de beoordeling van identiteit van monsters,
voor nacontrole en instandhouding.
Toetsen
In onze toetslaboratoria verrichten wij een groot aantal
toetsen op schadelijke virussen, bacteriën, schimmels
en viroïden.
Diagnostiek
Voor teeltmateriaal en eindproducten in bomen, groenten,
bloemen en bollen stellen we diagnoses over al dan niet
aanwezige plantenziekten.
Ontwikkelen toetsmethoden
Voor onze toetslaboratoria ontwikkelen en valideren wij
de toetsmethoden. In 2019 ontwikkelden wij bijvoorbeeld
een PCR-toets voor de detectie van ToBRFV in tomaten- en
paprikazaad.
Toetscentrum Horst
In ons Toetscentrum in Horst houden wij ons bezig met
instandhouding en vermeerdering van materiaal van fruiten siergewassen. Daarnaast bieden wij bedrijven de gelegenheid via een quarantaine procedure plantmateriaal binnen
de EU te verhandelen. Dit verandert in 2021, (zie p.47).
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Onderzoek voor verlening
2018
kwekersrecht-/toelatingsonderzoek
Toelating
1.138
(groente en landbouw)
Nederlands Kwekersrecht
791
(landbouw, sier, boom, groente)
Europees Kwekersrecht
858
(landbouw, sier, boom, groente)

Toetsen
Nematoden
Schimmels
Bacteriën
Virussen
Zaadonderzoek Kiemkracht
Zaadonderzoek Zuiverheid
Zaadonderzoek overig
Totaal aantal toetsen

2019
1.133
767

Financiering 2019

916

2018
2019
5.063
4.684
6.537
6.976
10.779
9.928
247.180 241.777
9.691
9.965
5.820
5.271
3.814
2.712
288.884 281.313

Toetsing Diagnostiek

2.219

2.938

Research & Development (R&D)

2.667

3.793

2018
1.650
1.240
205
15.700

2019
1.720
1.180
200
16.200

Toetscentrum Horst
Instandhoudingen
Biotoetsingen
Virusvrijmaken
Leveringen

Naktuinbouw
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Financiering Naktuinbouw

In 2019 bedroeg de exploitatieomvang
30,8 miljoen euro. Er was een resultaat
van –415.000 euro. Naktuinbouw blijft
financieel gezond. Onze solvabiliteit en
liquiditeit zijn ruim voldoende.
Naktuinbouw voert in het publieke
domein op wetgeving gebaseerde
(overheids)taken uit. Met name keuringen en rassenonderzoek. Daarnaast
bieden wij in het private domein een
scala aan diensten aan. Deze zijn niet
direct op wetgeving gegrond, maar
hebben daar wel een verbinding mee.
Denk aan kwaliteit-plus-programma’s,
toetsingsmogelijkheden en trainingen.
Hiervan kan vrijwillig gebruik gemaakt
worden. In de tarieven, rapportages en
financiële verantwoording zijn beide
activiteiten gescheiden.
Kostenmaker-kostendrager-principe
Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk. De voor onze wettelijke taken
gehanteerde keuringstarieven zijn
volgens de vereisten van de Zaaizaaden plantgoedwet 2005 opgesteld.
De 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.
Geïnde keuringsgelden gebruiken wij
niet voor andere doeleinden.
Bijdrage vanuit LNV
Naktuinbouw ontving in 2019 een bijdrage vanuit het Ministerie van LNV
voor de ondersteuning van de sector in
voorbereiding op Brexit en voor een implementatieprogramma voor de Plantgezondheidsverordening. Ook is er een
budget vanuit het Ministerie van LNV
voor de Plant Variety Protection Toolbox
voor kwekersrechtonderzoek (p.41).
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Jaarrekening
Op 6 maart 2020 verklaarde de
accountant van Naktuinbouw 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
2019 en van het resultaat over 2019.

Kasstroomoverzicht

Ook verklaart de accountant dat is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor zover deze betrekking
heeft op de publieke middelen en
uitgaven. Het bestuur stelde de jaarrekening op 11 maart 2020 vast.
l

2019

2018

Resultaat volgens de exploitatierekening
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

– 415
1.754
3

1
1.762
– 93

Kasstroom uit exploitatie

1.342

1.670

Mutaties in het werkkapitaal
Investeringen

– 804
– 1.818

236
– 2.012

Afname/toename liquide middelen

– 1.208

– 106

Geldmiddelen per 1 januari

9.616

9.722

Geldmiddelen per 31 december

8.336

9.616

Passiva
Algemene reserve
Voorzieningen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn

2019
12.479
367
4.194
9.440
26.480

2018
12.338
919
4.419
8.697
26.373

Lasten
Personeelskosten
Huisvesting en afschrijvingen
Algemeen en communicatie
Materiaal en projecten
Overige lasten
Mutatie algemene reserve

2019
22.898
2.552
3.223
2.291
258
– 415
30.807

2018
21.351
3.169
3.244
2.259
– 192
1
29.832

Alle bedragen x € 1.000,–

Balans per 31 december 2019
Activa
Vaste activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

Exploitatierekening 2019
Baten
Keuringen
Laboratoria
Rassenonderzoek
Overige

2019
10.626
7.518
8.336

2018
10.552
6.206
9.615

26.480

26.373

2019
14.052
7.981
8.489
285

2018
13.729
7.798
8.057
248

30.807

29.832
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