
“De Nederlandse Aardappel 
Organisatie (NAO) is in 1999 
ontstaan uit een fusie van de 
Nederlandse Federatie 
Pootaardappelen (NFP) en de 
Vereeniging ter Behartiging 
van den Nederlandschen 
Aardappelhandel (VBNA). 
Sinds het midden van de 
vorige eeuw vertegenwoor-
digt de NAO de Nederlandse 
handel in poot- en consump-
tieaardappelen, inclusief de 
verwerkende industrie. De 
huidige NAO telt zo’n 250 
leden die samen goed zijn 
voor meer dan 95 procent van 
het Nederlandse handelsvolu-
me in aardappelen. Voor 
pootaardappelen komt het 
percentage zelfs uit op 100 
procent. Hierdoor is de NAO 
voor de Nederlandse over-
heid de gesprekspartner voor 
zaken die de aardappelhandel 
betreffen. De NAO heeft ook 
nauw contact met collega-
brancheorganisaties, waaron-
der LTO. Met LTO werkt de 
NAO samen in twee commis-
sies, namelijk de Poot aard-
appel Contact Commissie 
(PCC) en Consumptie-
aardappel Contact Commissie 
(CCC). Deze commissies over-
leggen over actuele aangele-
genheden en proberen waar 
mogelijk gezamenlijk op te 
trekken. Een andere belangrij-
ke gespreks- en samenwer-
kingspartner is de NAK. De 
NAO benoemt de handelsver-
tegenwoordigers in de NAK-
bestuursorganen, te weten de 
Adviesraad, Vaste Commissie 
en Bestuur. Naast beleid richt 

de NAO zich ook op prakti-
sche ondersteuning voor de 
leden, zoals ondersteuning 
via de NAO Buitendienst en 
een collectieve stand tijdens 
Potato Europe 2014.”

Hoe bepaalt schone teelt uw 
toekomst?
“De sterke Nederlandse 
exportpositie op de internati-
onale markt is te danken aan 
het gezonde imago van 
Neder lands pootgoed. Om de 
positie van marktleider te 
behouden, is een schone teelt 
van wezenlijk belang. Om te 
kunnen exporteren naar derde 
Landen, landen buiten de EU, 
moet voldaan worden aan de 
importeisen. Van de Neder-
landse export gaat ongeveer 
de helft naar derde landen, 
waarmee Nederland ongeveer 
60 procent van de wereldwij-
de handel in pootaardappelen 
voor zijn rekening neemt. 
Ook om de binnenlandse 
markt goed te kunnen bedie-
nen, is een gezonde aardap-
pelsector van belang.”  

Welke veranderingen zijn 
daarvoor noodzakelijk?
“Voor een gezonde teelt is het 
van belang dat telers gebruik-
maken van gecertificeerd 
pootgoed. Om dit te regelen 
heeft het Productschap 
Akkerbouw in het verleden 
de Aardappelteelt Veror de-
ning opgesteld (ATR). Deze 
verordening verplicht het 
gebruik van gecertificeerd 
pootgoed. De verordening 
biedt consumptie- en zet-

Op 20 augustus 2014 zal in Westmaas de 
Aardappeldemodag plaatsvinden. Het thema 
van deze editie luidt: ‘Schone teelt bepaalt 
de toekomst’. Een zeer actueel onderwerp 
waar veel bedrijven in de sector volop mee 
aan het werk zijn. In Aardappelwereld 
magazine besteden we de komende maan-
den al uitgebreid aandacht aan het thema. 
In drie vragen zullen organisaties, die mede 
richting geven aan het beleid in de sector, 
aangeven wat de rol van schone teelt is 
voor hun organisatie en achterban. Deze 
maand is het woord aan Jan Gottschall, 
secretaris pootaardappelen van de NAO.

“Voor een gezonde teelt is het van belang dat 
telers gebruikmaken van gecertificeerd pootgoed” 
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meelaardappeltelers tegelij-
kertijd de mogelijkheid om 
gecertificeerd pootgoed, een-
maal na te vermeerderen. Met 
het verdwijnen van het 
Product schap Akkerbouw is 
het van belang dat deze ver-
ordening, die de kapstok van 
de overige verordeningen 
vormt, behouden blijft. De 
NAO heeft er daarom steeds 
voor gepleit dat EZ deze en 
de overige verordeningen 
overneemt. Dit om fytosani-
taire risico’s zo veel als moge-
lijk te voorkomen. 
Een andere beleidslijn voor 
verandering die de NAO 
heeft ingezet is het PCC 
Hygiëneprotocol Ringrot. Dit 
protocol heeft de NAO in 
PCC-verband opgezet. Ook 
andere partijen, zoals NAK, 
NVWA, industriële verwer-
kers, transporteurs, consump-
tieaardappelteelt en dergelijke 

zijn bij de uitwerking en 
implementatie betrokken. Het 
protocol bevat belangrijke 
richtlijnen die de verspreiding 
van ringrot moeten beperken. 
Inmiddels zijn ongeveer 
zeventig transporteurs, 
negentig wasplaatsen, twintig 
handelsbedrijven en dertien 
centraal verwerkers gecertifi-
ceerd op basis van het proto-
col. Nu zijn de pootgoedtelers 
aan de beurt om aan te slui-
ten. Telers krijgen bij het doen 
van hun NAK-aangifte voor 
de veldkeuring de mogelijk-
heid om zich aan te melden 
voor certificering. De certifi-
cering van de gehele keten is 
een belangrijke verandering 
die kan bijdragen aan een 
schone teelt. 
Belangrijk is verder dat voor-
stellen voor Better Regula-
tions, aanpassingen van 
EU-wetgeving, worden verbe-
terd. Een van de verordenin-
gen waaraan wordt gewerkt 
is verordening voor Plant-
gezond heid. Het Europees 
Parlement heeft in april over 
deze verordening gestemd. 
Hierbij is het voorgestelde 
artikel 31 komen te vervallen. 
Dit artikel biedt nationale 
EU-lidstaten de mogelijkheid 
om aanvullende maatregelen 
te nemen die fytosanitaire 
risico’s kunnen voorkomen. 
Om die reden vindt de NAO 
dit artikel bijzonder wezen-
lijk. Dit heeft de NAO reeds 
bij EZ en Europatat, de 
Europese brancheorganisatie, 
nadrukkelijk aangegeven. 
Zonder artikel 31 heeft 

lijk. Dit heeft de NAO reeds 

Europese brancheorganisatie, 

De NAO heeft met de ontwik-
keling van het PCC Hygiëne-
protocol een grote preventie-
ve stap genomen. NAO speelt 
een belangrijke rol in de com-
municatie over het PCC 
Hygiëneprotocol naar de 
praktijk. De NAO Buiten-
dienst geeft presentaties aan 
onder meer de buitendiensten 
en telers van pootgoedhan-
delsbedrijven. Binnenkort 
komt het NAO- en LTO-
secretariaat met een poster 
voor pootgoedtelers naar bui-
ten. De NAK heeft zich bereid 
getoond om deze posters 
onder NAK-pootgoed telers te 
verspreiden. Met het vragen 
van aandacht voor het proto-
col zullen in de toekomst nog 
meer vragen vanuit de prak-
tijk komen. Die vragen geven 
aan dat het protocol en daar-
mee de aandacht voor hygië-
ne en schone teelt leven. 
Dat is wellicht het belangrijk-
ste winstpunt van het proto-
col.” ●

Nederland straks niet meer de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld 
bruinrotberegeningsverbodge-
bieden in stand te houden. 
Terwijl deze maatregelen bij-
zonder effectief zijn gebleken. 
EZ volgt de lijn van de NAO 
en kan via de Raad van 
Ministers hopelijk voldoende 
medestanders vinden voor het 
behoud van artikel 31.” 

Hoe werkt u dit thema uit in 
de praktijk?
“De NAO organiseert al tien 
jaar samen met WPC 
Westmaas de Aardappel-
demodag, en is daarom mede-
initiatiefnemer van het thema 
‘Schone Teelt’. De NAO 
draagt dit thema uit via haar 
contacten met EZ. Zo is de 
NAO ondertekenaar van het 
convenant Plantgezondheid, 
waarin brancheorganisaties en 
EZ samenwerken om preven-
tieve maatregelen te nemen te 
voorkoming van de versprei-
ding van ziekten en plagen. 

“Voor een gezonde teelt is het van belang dat 
telers gebruikmaken van gecertificeerd pootgoed” 
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