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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zo gaan we verder!
Skal gaat al dit jaar drie organisaties inhuren om inspecties te
verrichten op biologische bedrijven. Voorlopig zal Control Union
Certifications (voorheen Skal International BV) overigens het
merendeel van de inspecties voor haar rekening nemen. Daar zijn
we blij mee want de afgelopen drie jaar hebben we daarmee goede
resultaten geboekt. We konden en kunnen bij hen rekenen op
voldoende capaciteit en kwaliteit. Wanneer echter meer dan één
inspectie-organisatie werk voor ons verricht, komt het er nog meer
op aan dat we een goede regie voeren. Betrouwbare certificering en
een geloofwaardig EKO-keurmerk staan immers voorop.
Ook de controlekosten houden ons bezig. We hebben diverse
partijen daarover geïnformeerd. In deze nieuwsbrief treft u een
bericht aan over kostenbeheersing en welke rol u daarbij als
aangeslotene kunt spelen.
Jaap de Vries, directeur Skal

Bericht aan alle aangeslotenen over kostenbeheersing
Geachte aangeslotene,
Eind december ontving u al bericht van ons over de controlekosten.
Graag wil ik u nader informeren over de manier waarop wij én u als
ondernemers die kosten kunnen beheersen en zomogelijk zelfs
verminderen. Dat doen we als volgt:
1. Zakelijker en efficiënter werken
U heeft al kunnen merken dat Skal goedkoper werkt. Ondanks
allerlei kostenverhogingen om ons heen zijn de tarieven sinds 1999
niet gestegen en heeft u in oktober 2004 zelfs geld terug ontvangen.
Dit geld hebben we bespaard door afslanking van het kantoor en
verdere automatisering. Wij gaan door met deze besparingen. Wél
moet dat zorgvuldig gebeuren; de certificering moet immers
betrouwbaar blijven.
2. Meer verantwoordelijkheid bij ondernemer
Ook u als ondernemer speelt daarbij een belangrijke rol.
Ingewikkelde of ondoorzichtige bedrijfsvoering, onvolledige
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administratie, het te laat opsturen van informatie en te late
correcties vergen kostbare tijd van Skal, maar ook van u. Nog even,
en het digitaal uitwisselen van gegevens tussen u en Skal is de
gewoonste zaak van de wereld. Dat scheelt u en ons veel tijd. Een
PC op het bedrijf is nu al geen overbodige luxe meer, integendeel.
3. Werkelijke kosten in rekening brengen
Op dit moment bestaat in wezen geen duidelijk verband tussen
hetgeen u als ondernemer betaalt aan Skal en wat Skal aan
werkzaamheden voor uw bedrijf uitvoert. Skal zoekt daarom naar
een tariefstelling die meer recht doet aan het werk dat we aan de
individuele bedrijven hebben. Door minder werk bij Skal te
veroorzaken, kunt u de certificeringskosten voor uw bedrijf
beperken.
Wél moeten we hierbij het volgende opmerken: Tot nu toe wordt ons
werk voor landbouwbedrijven voor een belangrijk deel betaald uit de
tariefinkomsten van grote verwerkende en importerende bedrijven.
Brengen we de werkelijke kosten in rekening, dan zal dat vooral
voor kleinere landbouwbedrijven duurder uitpakken. Zo eerlijk
moeten we wél zijn!
We verwachten nog vóór komende zomer van onze
tarievencommissie een concreet voorstel voor een nieuwe
tariefstructuur.
4. Transparante kosten en baten.
Skal onderzoekt op dit moment haar kosten- en batenstructuur. Dit
levert meer inzicht op en kan bijdragen aan verdere
kostenbeheersing.
Op 31 maart a.s. organiseert Skal tijdens de EKO-Branchemiddag
een workshop over taken en tarieven van Skal. We willen dan inzicht
geven in onze huidige taken en kosten. Ook hopen we dan van u
ideeën en concrete suggesties te horen waarmee we ons voordeel
kunnen doen.
5. Uitbesteding inspecties
Op dit moment voert Control Union Certifications (CU, voorheen Skal
International) de inspecties uit ten behoeve van Skal. Dat gebeurt
naar tevredenheid en CU zal in elk geval t/m 2007 het merendeel
van de inspecties uitvoeren. Daarnaast gaan we ook andere controleinstanties inschakelen. Skal heeft daartoe met de NAK-Tuinbouw en
Deltacon concrete plannen voor 2005 klaarliggen. We verwachten
dat op termijn een zekere open inspectiemarkt tot lagere
controlekosten kan leiden. Garanderen doen we dat echter niet.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Wim Duffhues, voorzitter
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Weet u hoeveel dierlijke mest u mag gebruiken?
Met ingang van 2005 is de totale hoeveelheid dierlijke mest die een
bedrijf mag gebruiken maximaal 170 kg N/ha/jaar. Van deze 170 kg
N mag maximaal 135 kg N/ha/jaar bestaan uit gangbare dierlijke
mest (van een toegelaten mestsoort). Wanneer u méér dan 135 kg
N/ha/jaar gebruikt, moet het overige deel uit biologische dierlijke
mest bestaan.
De oude 20%-regel (tenminste 20% moet biologisch zijn) is hiermee
vervallen.
Let op: van aangevoerde mest moet u de herkomst aantonen,
bijvoorbeeld met een CPE- of een scharrelverklaring.
Regel de afzet van biologische mest!
Skal gebruikte tot 1 januari 2005 de mestafzetovereenkomsten
(MAO’s) om te bepalen hoe de afzet van de geproduceerde mest
geregeld was.
Hoewel het stelsel van MAO’s per 1 januari 2005 afgeschaft is dient
u nog wel een samenwerkingsregeling met een biologische afnemer
te treffen als u de norm van 170 kg stikstof per jaar/per hectare
overschrijdt.
Biologisch pluimvee moet naar buiten
Het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft alle
pluimveehouders met buitenlopende kippen in een brief van 11
februari jl. geadviseerd om alle kippen tot en met eind april van dit
jaar binnen te houden. Dit advies is ingegeven door de zorg over de
dreiging van het Aviaire Influenza virus vanuit Azië.
De biologische regelgeving verplicht uitloop van pluimvee. In geval
van overmacht kan het Ministerie van LNV een ophokplicht instellen;
alleen dan mag biologisch pluimvee binnen worden gehouden. LNV
heeft op dit moment géén ophokplicht opgelegd. Dit betekent dat
biologisch pluimvee niet binnen gehouden mag worden, maar
gewoon volgens de biologische regelgeving buiten moet lopen.
Ook de Duitse controle-instelling KAT heeft laten weten dat zij
vasthoudt aan de verplichte uitloop voor biologisch pluimvee.
Eieren zijn eerste zes weken nog niet biologisch!
Een nieuw koppel leghennen moet eerst gedurende zes weken
omschakelen voordat u de eieren met verwijzing naar biologisch
mag verhandelen. Voor eieren gelegd gedurende de eerste zes
weken is geen enkele verwijzing naar biologisch toegestaan. U mag
ze dus ook niet printen met code 0 (=bio).
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Wat kunt u die eerste zes weken doen?
- U kunt niet-geprinte eieren rechtstreeks afzetten aan de gangbare
levensmiddelenindustrie; ze moeten dan wel voorzien zijn van het
voorgeschreven gele etiket met het opschrift: "eieren bestemd voor
de levensmiddelenindustrie"
- U kunt zich ook laten registreren en keuren voor een ander
houderijsysteem, bijvoorbeeld “scharrel” of “met uitloop”. Na
goedkeuring kunt u de eieren de eerste zes weken printen met de
code 1 (=uitloop) of 2 (=scharrel). Na zes weken omschakeling laat
u het bedrijf weer terugschrijven naar “bio”. Vanaf dat moment mag
u de eieren printen met code 0.
De komende periode zal Skal extra inspecties uitvoeren om te
controleren of eieren met de juiste verwijzing afgezet worden.
Voor meer informatie over het printen van eieren en het registreren
van een ander houderijsysteem kunt u contact opnemen met het
CPE of het PVE.
Verplichte aansluiting opslagbedrijven
De Europese Commissie heeft medio 2004 bepaald dat ook
marktdeelnemers die biologische producten opslaan zich moeten
aansluiten bij een erkende controle-organisatie (voor Nederland bij
Skal) en zich moeten onderwerpen aan het controlesysteem. Deze
aansluitplicht gaat in met ingang van 1 juli 2005. We hebben u
hierover al eerder bericht.
De vraag is nu tot hoe ver deze aansluitplicht reikt. Welke bedrijven
moeten zich zonder meer aansluiten en welke bedrijven komen in
aanmerking voor vrijstelling? Voor bedrijven die opslag hebben die
direct verband houdt met de verkoop van biologische producten kan
het Ministerie van LNV namelijk een vrijstelling van de aansluitplicht
verlenen. Het Overlegorgaan Biologische Regelgeving (OBR) heeft
het Ministerie van LNV hierover in december jl. geadviseerd. Mede
op grond van dit advies zal LNV haar beleid vaststellen en dat
vervolgens aan ons en de betreffende sector bekend maken. We
verwachten dat dit binnenkort gebeurt.
Overigens is nu al duidelijk dat alle opslagbedrijven in de keten tot
aan de detailhandel zich door Skal moeten laten certificeren. Dit
geldt dus ook voor de opslag van aardappelen in kuubskisten, de
opslag van verpakte koekjes, etc. Deze opslagbedrijven kunnen zich
nu al bij ons aanmelden. Wij werken momenteel aan gerichte
informatievoorziening en tariefstelling voor deze groep bedrijven.
Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot mevr.
Sandra Law van onze afdeling Certificatie.
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Meer duidelijkheid bij overtredingen
Onlangs hebben we u per brief geïnformeerd over het nieuwe
sanctiesysteem dat uitgaat van drie categorieën afwijkingen.
Wanneer u als aangeslotene niet aan een norm voldoet, sanctioneert
Skal stapsgewijs, zorgvuldig en volgens de Algemene Wet
bestuursrecht.
Wat zijn de drie categorieën?
Lichte afwijking
- de afwijking heeft niet direct effect op het eindproduct;
- Skal waarschuwt;
- de ondernemer moet de afwijking binnen maximaal 1 jaar
corrigeren.
Ernstige afwijking
- de afwijking heeft direct effect op het eindproduct
óf
de ondernemer voldoet opnieuw niet aan de norm waarvoor hij een
lichte afwijking heeft gehad;
- de ondernemer moet de afwijking binnen maximaal 3 maanden
corrigeren;
- Skal inspecteert na 3 maanden.
Fatale afwijking
- de afwijking is systematisch voor meerdere producten en heeft
directe gevolgen voor het eindproduct
óf
de afwijking heeft langdurige gevolgen die de basisprincipes van de
biologische landbouw schenden
óf
de ondernemer heeft een ernstige afwijking niet gecorrigeerd
óf
de ondernemer voldoet binnen 24 maanden opnieuw niet aan de
norm;
- Skal schort het certificaat op of trekt het in;
- het duurt tenminste een half jaar voordat het ingetrokken
certificaat opnieuw kan worden afgegeven.
NB
Skal kan in alle gevallen, maar meestal bij ernstige afwijkingen, een
Tuchtrechtelijke verklaring aanzeggen.
Bio-import en douane-invoersysteem Sagitta
Als gevolg van wijziging van wetgeving, zal met ingang van 15
februari a.s. de bescheidcode 83 veranderen in C 664. Het betreft
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vak 44 van de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van
biologische producten. De aangevers en de douaneposten zijn hier al
van op de hoogte gesteld.
Skal werkt aan open inspectiemarkt
Skal heeft met CU (Control Union Certifications, voorheen Skal
International BV) nieuwe afspraken gemaakt over de inspecties op
biologische bedrijven.
CU zal tot en met 2007 het merendeel van deze inspecties blijven
verrichten.
Ook gaan we al dit jaar inspecties uitbesteden aan andere controleorganisaties, zoals de NAK-Tuinbouw en Deltacon.
Deze organisaties kunnen door hun specifieke deskundigheid
meerwaarde bieden. Op deze wijze is een belangrijke aanzet
gegeven tot een meer open inspectiemarkt.
Met de nieuwe afspraken zetten we de goede samenwerking met CU
voort. Continuïteit en behoud van de algehele inspectiekwaliteit zijn
hiermee gewaarborgd. Het gaat immers om de betrouwbaarheid van
het biologische product. Skal blijft ook bij meerdere inspectieorganisaties eindverantwoordelijk voor het toezicht op de biologische
productie in Nederland.

Biofach goed voor contacten
Net als voorgaande jaren was Skal aanwezig in het Nederlandse
paviljoen op de Biofach in Neurenberg. We hebben daarbij goede
mogelijkheden gehad om aangesloten bedrijven, hun organisaties en
niet te vergeten onze buitenlandse collega’s te spreken. Daarnaast
voerden we overleg in OECC-verband, de raad van Europese biocertificeerders. Daarbij ging het o.a. over het zoeken naar een
afgestemd residubeleid voor bio-producten.
Net als vorig jaar was voor geïnteresseerden een flyer beschikbaar
met informatie over onze werkwijze in Nederland.
Wat doet Skal om u te kunnen certificeren?
Certificeren brengt flink wat werk en dus kosten met zich mee. De
aanduiding “biologisch” is immers geen wassen neus! We merken
dat nogal wat aangeslotenen het idee hebben dat de kosten van Skal
alleen uit het bezoek van de inspecteur bestaan. Als dat waar was,
kwam iedereen ervan af met zo’n 400 Euro. In werkelijkheid is het
anders, gemiddeld besteedt Skal ongeveer 1100 Euro per
aangesloten bedrijf.
Wat doen we dan nog allemaal meer?
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Allereerst heeft de inspecteur de benodigde reistijd, rapporteert over
de waarnemingen, overlegt en ontvangt instructies.
Daarnaast kost het tijd en geld om de inspecties voor te bereiden,
maar vooral de afhandeling ervan: de beoordeling, certificering,
opleggen van strafmaatregelen etc.
Maar ook: het vertalen van de regelgeving naar de praktijk en het
proberen te voorkomen van regelgeving die tot controle-technische
problemen leidt en niet te vergeten, de signaalfunctie van Skal
richting de regelgever, het ministerie van LNV.
Verder voert Skal speciale inspecties uit om mogelijke fraude op te
sporen. Vaak neemt de inspecteur dan monsters die in het
laboratorium worden onderzocht. Bij afkeuring kan men in beroep
gaan en het kan gebeuren dat men een rechtszaak aanspant. Verder
kent Skal het verplichte kwaliteitssysteem, de accreditatie, overleg
met het ministerie van LNV en de biologische sector, bestuurskosten
en de merkrechten van het EKO-keurmerk. Allemaal zaken waar het
nodige geld mee is gemoeid.
Naast deze kosten heeft Skal natuurlijk nog algemene kosten voor
het management en ondersteuning, huisvesting en
kantoorfaciliteiten.
Tenslotte: In het bericht voorin deze nieuwsbrief kunt u lezen wat
Skal doet om de kosten terug te dringen maar ook wat u als
aangeslotene daar aan kunt doen in de toekomst. Het is immers de
bedoeling dat bedrijven vanaf 2006 gaan betalen op basis van de
werkelijk gemaakte kosten. In zekere mate zal het op het volgende
neerkomen: hoe makkelijker u het Skal maakt, des te minder u in
de toekomst zult betalen.
Workshop “Taken en tarieven van Skal”
Skal houdt bovengenoemde workshop tijdens de EKObranchemiddag van 31 maart a.s. We willen u dan inzicht geven in
onze taken, kosten en tarieven. En u deelgenoot maken van
dilemma’s waar Skal voor staat. Maar ook hopen we bruikbare
ideeën op te doen voor het nieuwe tariefsysteem.
In de volgende nieuwsbrief vertellen we u over de uitkomst van de
workshop.
Aansprakelijkheid
Skal beperkt haar aansprakelijkheid tot het bedrag van driemaal het
totaal van de jaarbijdrage van de aangeslotene, in het jaar waarin
deze aanspraak op de schade indient. Eventuele aanspraken moet u
binnen één jaar na het ontstaan van de schade indienen.
Nieuw: http://www.eko-keurmerk.nl/
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Op 25 februari jl. is deze aparte website voor het EKO-keurmerk in
het leven geroepen.
Het is de bedoeling dat de site uitgroeit tot een vraagbaak voor
consumenten. Deze website is één van onze activiteiten in het kader
van profilering van het EKO-keurmerk.
Uit het bestuur
Medio februari jl. heeft het Algemeen Bestuur haar goedkeuring
verleend aan de nieuwe afspraken met Skal International over de
inspecties en de beëindiging van het gebruik van de naam “Skal” en
de overdracht van de resterende aandelen.
Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de
ontwikkeling van een aangepast residubeleid dat beter aansluit bij
de ons omringende landen, maar tevens voldoende streng is. Na
verdere uitwerking en internationaal overleg informeren we u hier
nader over.
De volgende Skal Actueel verschijnt in juni 2005
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