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- Skal gaat digitaal
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- EKO-keurmerk blijft bestaan
- Weer EKO-vlaggen te koop
Diverse
- Veel respons op enquête over communicatie
- Jaarverslag 2004
- Uit het bestuur

Voorwoord
De jaarrekening over 2004 laat opnieuw zien dat Skal
structureel goedkoper werkt.
Maar belangrijker is de conclusie van de accountant dat de
ontwikkelingen in lijn zijn met wat het bestuur voor ogen
heeft. Want als het voorgestelde tariefsysteem
werkelijkheid wordt, zullen de vele bedrijven die tot nu toe
meer dan evenredig bijdroegen aan de controlekosten, dat
merken. Hun factuur zal voor 2006 lager uitvallen. Samen
met u willen we de kosten met nog eens 10% terugbrengen
door onze werkwijze te vereenvoudigen en het toezicht toe
te spitsen op waar het werkelijk om gaat. Dat betekent
bijvoorbeeld minder details, meer digitale informatieuitwisseling en strakkere sanctiemaatregelen. Uzelf speelt
daarin een belangrijke rol. Skal kan namelijk alleen meer op
hoofdlijnen toezicht houden als u uw zaken aantoonbaar
goed voor elkaar heeft. En natuurlijk heeft u dat!
Jaap de Vries,
directeur

Bio-controle kan nog beter en goedkoper
Aan het begin van deze nieuwsbrief heeft de
Tarievencommissie u een eerste indruk gegeven van het
nieuwe tariefsysteem dat Skal wil invoeren. Een systeem
dat vooral is gebaseerd op de werkelijke gemaakte kosten.
Hieronder willen we u vertellen wat de taken zijn van Skal
die deze kosten veroorzaken. Mogelijk heeft u hierover ook
al in de vakbladen gelezen.
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Controletaken
In het “certificatiehuis” ziet u alle taken van Skal die nodig
zijn voor een geloofwaardig toezicht. Praten we namelijk
over kosten, dan moeten we eerst weten aan welke taken
Skal het geld besteedt.
1 = vaste kosten
2 = management
3 = toezicht en verplichte kwaliteitsbasis
4 = voorschriften en instructies
5 = steekproeven en opsporing
6 = (bedrijfs)inspecties
7 = beoordelen
8 = overtredingen afhandelen
9 = afgeven certificaat
10 = beheer EKO-keurmerk
Welke taken vind je in het “certificatiehuis” van Skal?
10. We beginnen bovenin met de vlag op het huis: het EKOkeurmerk of de aanduiding “biologisch”, daar gaat het om!
Skal is beheerder van het keurmerk.
9. Die aanduiding kan alleen wanneer je over een geldig
certificaat beschikt.
8. Afwijkingen en overtredingen moet men op last van Skal
eerst herstellen.
7. Afgifte van een certificaat of vaststelling van een
overtreding gebeurt op basis van een beoordeling.
6. Om te oordelen heb je waarnemingen nodig van
inspecties op bedrijven en op kantoor
5. Voor de algehele betrouwbaarheid en imago van het
biologisch product voert Skal
steekproeven, monsternames en speurwerk in gevoelige
productieketens uit.
4. De inspecteurs doen hun werk op basis van instructies en
uitleg van regelgeving.
3. Skal mag alleen haar werk doen als ze een
kwaliteitssysteem heeft en onder toezicht staat
van het ministerie van LNV en de Raad voor Accreditatie.
2. De organisatie Skal heeft een bestuur en leiding nodig.
1. Tenslotte zijn er vaste kosten voor kantoorruimte en –
benodigdheden.
Bio-controle is kostbaar
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Vaak horen we dat andere controle-organisaties in ons land
simpeler en goedkoper werken dan Skal. Dat klopt, maar
dat zijn dan ook geen bio-controle-instanties. Veel
certificatieprogramma’s steken simpeler (bijv. EUREP-GAP)
in elkaar en zijn slechts voor één sector bedoeld, bijv. IKB.
Biologisch is bovendien veel gevoeliger voor een negatief
imago bij de consument. Ook zijn de biologische
voorschriften niet kant en klaar vertaald in checklisten, wat
extra werk voor Skal betekent.
Kostenbesparing
De oppervlaktes van de taken in de figuur komen ruwweg
overeen met de kosten die we daaraan op dit moment
hebben. Uit het plaatje blijkt duidelijk dat de inspecties
slechts een deel van de totale kosten zijn. Het overige is
kantoorwerk. Is dat wel allemaal nodig, is de vraag, en kan
dat niet goedkoper?
Het antwoord is ja, en dat hebben we ook al bewezen. In
2002 was het certificatiehuis breder en had het dikkere
muren. Van de toenmalige kosten, 3 miljoen Euro hebben
we sindsdien 10% bespaard. Daardoor konden we over
2003 een deel van de bijdragen terugbetalen aan onze
aangeslotenen.
Maar we willen de kosten verder terugbrengen, met nog
een keer 10%. We zijn daarom bezig om onze werkwijze te
vereenvoudigen terwijl we toch scherp willen blijven toezien
op waar het werkelijk om gaat. Dat betekent minder
details, minder papieren rompslomp, meer digitale
informatie-uitwisseling met inspecteurs en met de
aangesloten bedrijven.
Ook u kunt een handje helpen!
Als uw bedrijfsadministratie op orde is en u ons tijdig
gegevens verstrekt kan dat een boel tijd en dus geld
besparen, voor Skal én voor uw bedrijf. Zeker als dat
digitaal gebeurt. Op elk bedrijf is een PC met internetaansluiting daarom zeer gewenst.
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Korte terugblik workshop “Taken en tarieven Skal”
Op 31 maart jl. organiseerden we op de EKOBranchemiddag een workshop over dit onderwerp. Daarin
hebben we het “certificatiehuis” gepresenteerd. Daarna
vond discussie plaats over de noodzaak van de taken van
Skal; kan het niet simpeler? Men vond kostentoerekening,
dus het in rekening brengen van de werkelijke kosten, op
zichzelf niet verkeerd. De ondernemer moet invloed kunnen
hebben op controlekosten; beter presteren leidt tot minder
reguliere inspectiebezoeken, dus lagere kosten. En
overtreders moeten zelf voor de gemaakte kosten daarvan
opdraaien.
Kostentoerekening kan ertoe leiden dat kleinere bedrijven
meer gaan betalen. De aanwezigen discussieerden over de
vraag of en hoe deze pijn is te verzachten. Subsidie door
overheid of vanuit het bedrijfsleven?
Duidelijk is dat LNV geen subsidie verstrekt. De
hectaretoeslag kan men zien als een tegemoetkoming in de
certificeringskosten. Maar ook de handel mag solidair zijn;
deze maakt toch vooral de winst op het biologisch product.
Conclusie Skal: de workshop voldeed aan onze
verwachtingen: informatie overbrengen en gelegenheid
geven om mee te denken hoe we een betaalbare en toch
goede controle kunnen realiseren. We hebben een aantal
opmerkingen onder de aandacht gebracht van de
Tarievencommissie.

Bericht van de Tarievencommissie: Controlevrager
wordt kostendrager
Na 15 jaar werd het hoog tijd om de tariefstructuur van
Skal onder de loep te nemen. De Tarievencommissie heeft
inmiddels een nieuwe tariefstructuur ontworpen en voert
berekeningen uit om na te gaan wat de gevolgen hiervan
zijn voor Skal zelf en voor haar klanten. De commissie kiest
voor de volgende uitgangspunten:
1. Ieder bedrijf wordt jaarlijks minimaal eenmaal bezocht
op basis waarvan het certificaat wordt afgegeven of
gecontinueerd. De kosten hiervoor zullen in de toekomst
worden gedekt vanuit de zogenaamde basisbijdrage.
2. Naast de bezoeken die passen binnen het
certificeringsprogramma, voert Skal inspecties uit die
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noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid van het
biologische product te borgen. Deze inspecties vinden
overal plaatst waar producten worden geteeld, opgeslagen,
bewerkt, verpakt etc. Deze inspecties worden gedaan op
basis van een risicoanalyse en aanwijzingen uit de
omgeving (oor- en oogfunctie van de inspecteur of signalen
uit de markt). De kosten voor deze activiteiten worden
gedekt uit de zogenaamde variabele bijdragen, in beginsel
voor landbouwers op basis van nge’s en voor bereiders op
basis van omzet.
Daarnaast werkt Skal aan een systeem waarbij de kosten
zoveel mogelijk worden neergelegd bij de veroorzaker van
deze kosten. Een extra inspectiebezoek omdat de
administratie niet compleet is of zaken niet in
overeenstemming zijn met de voorschriften, wordt direct
doorberekend.
De commissie doet een appèl op zowel Skal als haar
klanten. De tarieven komen namelijk gemiddeld lager te
liggen dan is gecalculeerd vanuit de huidige situatie, Skal
zal dus efficiënter moeten gaan werken. Bedrijven die de
zaken goed voor elkaar hebben veroorzaken geen extra
kosten en krijgen deze dan ook niet doorberekend. Goed
gedrag wordt hiermee beloond.
Nieuwe tarieven hebben gevolgen voor de aangesloten
bedrijven; er zijn dalers en stijgers. Om deze reden stelt de
commissie voor om een overgangstermijn te hanteren van
maximaal 3 jaar waarbij de tarieven stapsgewijs uitkomen
op het uiteindelijke niveau.
Komende tijd worden de tariefvoorstellen met de achterban
doorgesproken. Via uw belangenbehartigers kunt u
meepraten over de nieuwe tariefstructuur.
Namens de Tarievencommissie, Leen Janmaat

Behandelingsmiddelen snijbloemen
Om de houdbaarheid van biologische snijbloemen te
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verbeteren is behandeling hiervan toegestaan met middelen
met de volgende werkzame stoffen:
• aluminiumsulfaat, als voorbehandeling ter voorkoming
van bacteriegroei;
• gibberellinezuur, als voorbehandeling ter voorkoming van
bladvergeling;
• aluminiumsulfaat, glucose en kaliumchloride, als
nabehandeling ter voorkoming van bacteriegroei en ter
verbetering van de uitbloei.
Het bovengenoemde geldt voor snijbloemsoorten waarvoor
is aangetoond dat de behandeling noodzakelijk is of
waarvoor de veiling het gebruik van deze middelen verplicht
stelt.
De middelen zijn uitsluitend te gebruiken volgens de
algemeen geldende wettelijke bepalingen.
Deze toelating geldt tot 1 juni 2008 en is vastgelegd in de
Skal-Normen.
Biomest op biogrond
Als biologisch veehouder bent u verplicht om uw biologische
mest op uw biologische grond uit te rijden. Alleen als u
geen afnemer voor uw mest kan vinden, mag u hier van
afwijken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u
geprobeerd heeft om uw mest af te zetten bij een
biologische afnemer. Om na te gaan of u deze inspanning
heeft gedaan, vereist Skal dat de mest die u wilt verkopen,
aanbiedt op de Biobank van Biologica, te vinden onder www.
biologica.nl. Vraag en aanbod van biologische producten
kunnen op deze site vermeld worden, ook mest van
biologische oorsprong. De geïnteresseerde afnemer weet u
dan te vinden.
Aansluiting opslagbedrijven
Nogmaals attenderen we erop dat ook bedrijven die
biologische producten opslaan per 1 juli a.s. onder controle
van Skal moeten staan. De bedrijven moeten zich daartoe
aanmelden. Inmiddels is het Informatieblad “Opslag van
biologische producten” beschikbaar. U kunt het downloaden
van www.skal.nl (onder Publicaties) of telefonisch bij Skal
aanvragen.
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Residubeleid geharmoniseerd
Skal heeft haar werkwijze bij het aantreffen van verboden
chemische middelen aangepast aan de omringende landen.
Met deze harmonisatie handhaven we ons strenge
residubeleid maar zijn wel belangrijke nadelen voor
Nederlandse deelnemers aan het internationale
handelsverkeer van biologische producten weggenomen.
Het residubeleid is voor Skal hét instrument om het
biologisch imago onder consumenten te waarborgen.
Hoewel de rechter het bestaande residubeleid als
rechtmatig beoordeelt, heeft Skal na intensief overleg in
binnen- en buitenland besloten haar werkwijze aan te
passen. Allereerst betrekken we nog meer dan voorheen de
Keuringsdienst van Waren en laboratoria bij onze
beoordeling. Ook wordt naast cijfermatige uitkomsten meer
rekening gehouden met het productieproces, worden
analyseresultaten gecorrigeerd op indroging en kan men
verwerkte producten als biologisch verhandelen mits geen
sprake is van normoverschrijding.
Tenslotte maakt Skal de procedures duidelijker voor de
recall van verwerkte producten.
Dit voorkomt onnodige vervolgschade.
Voor het aangepaste residubeleid bestaat een breed
draagvlak. Skal zal internationaal bekendheid geven aan de
nieuwe werkwijze en verdere afstemming zoeken met de
andere EU-controle-organisaties voor biologische producten.
Ook inspecties door Naktuinbouw en Deltacon
Onlangs heeft Skal ook met Naktuinbouw en met Deltacon
afspraken gemaakt voor het uitvoeren van inspecties op
biologische bedrijven.
Naktuinbouw gaat dit in 2005 doen op een dertigtal
bedrijven in de sector teeltmateriaal in de tuinbouw. Deze
organisatie voert op deze bedrijven al het toezicht uit op de
kwaliteitsvoorschriften voor zaaizaad en plantgoed.
Deltacon gaat op circa 20 slagerijen inspecties uitvoeren.
Door naast CU ook andere inspectie-organisaties in te
zetten kan Skal nu gebruik maken van deskundigheid op
specifieke vakgebieden.
Certificeerders Skal gaan op inspectie
Onze certificeerders gaan vanaf 1 juli a.s. nieuw
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aangesloten bedrijven bezoeken. Het eerste bezoek aan een
nieuw bedrijf bestaat voornamelijk uit voorlichting over de
regelgeving en het opstellen van een bedrijfsspecificatie.
Daarin staat bijvoorbeeld aangegeven waar de opslag van
biologische producten gaat plaatsvinden. Door dit bezoek
zelf uit te voeren willen we een betere relatie met onze
aangeslotenen opbouwen. Dat verlaagt de drempel om in
geval van vragen naar kantoor te bellen.

Samenwerking om beter te kunnen inspecteren
Steeds vaker wisselt Skal informatie uit met andere
inspectie-organisaties. Hierdoor kunnen we bij
overtredingen efficiënter en effectiever optreden. Zo zijn de
afgelopen maanden samen met de Voedsel- en
Warenautoriteit en met de AID monsters genomen bij een
importeur en bij enkele telers. Uit het onderzoek zijn
overigens geen afwijkingen gebleken. Verder loopt nog een
gezamenlijk onderzoek van Skal met het Controlebureau
voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten.
Het is voor Skal bijzonder leerzaam om met andere
organisaties samen te werken. We willen niet alleen
blijvend samenwerken met inspectie-organisaties in
Nederland, maar ook in Europa.
Hieronder volgt een overzicht van organisaties waarmee
Skal informatie uitwisselt.
• Voedsel Waren Autoriteit (VWA)
Skal informeert de VWA wanneer een analyseresultaat de
MRL (Maximum Residue Limit) overschrijdt. Daarnaast
informeert Skal de VWA over bedrijven die niet bij Skal zijn
aangesloten, maar wél producten als biologisch
verhandelen. Skal ontvangt van de VWA analyseresultaten
van biologische producten.
• Algemene Inspectiedienst (AID)
Skal informeert de AID wanneer niet toegestane
gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Wanneer Skal
fraude vermoedt, doet de AID onderzoek omdat deze dienst
opsporingsbevoegdheden heeft.
• Douane Nederland
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De Douane krijgt ondersteuning van Skal bij vragen over
importen van biologische producten van buiten de Europese
Unie. Skal ontvangt van de Douane kwartaalrapportages
van alle biologische importen in Nederland.
• Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
(CPE)
Skal informeert het CPE wanneer eieren niet of onjuist zijn
gestempeld.
• European Organic Certifiers Council (EOCC)
Europese biocontrole-organisaties wisselen informatie uit
over inspecties, interpretaties van wetgeving en ook over
incidenten, bijvoorbeeld met gewasbeschermingsmiddelen.
Skal is de coördinator van het EOCC-platform.
NB.
De genoemde inspectie-organisaties bepalen zelf wat zij
met de door Skal geleverde informatie doen en hoe zij de
inspecties uitvoeren.

Nadere informatie is te verkrijgen bij: Jan Wicher Krol,
jwk@skal.nl of tel. 038 – 426 8181
Extra inspecties uitloop biologisch legpluimvee
Skal voert al enkele weken extra inspecties uit naar het
gebruik van de uitloop door biologisch legpluimvee. Deze
inspecties zijn het gevolg van signalen uit de praktijk dat
leghennen op sommige bedrijven de uitloop niet volledig
gebruiken.
Bij de beoordeling hanteren de inspecteurs de volgende
interpretatie: leghennen moeten het minimum oppervlak
aan buitenruimte aantoonbaar volledig gebruiken.

Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen bij
import AGF
Dit jaar voert Skal diverse inspecties uit bij de import van
biologische producten.
Eén van de aandachtspunten is de aanwezigheid van niet
toegestane gewasbeschermingsmiddelen in AGF
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(aardappels, groente en fruit). Op basis van de gegevens
van Skal, TNO, VWA (Voedsel- en Warenautoriteit) en
andere bronnen is een risico-analyse gemaakt.
Eind april jl. zijn bij 11 bedrijven 23 monsters genomen.
Het ging om de volgende producten: paprika, (cherry)
tomaten, appels, selderij, sinaasappels, avocado’s, broccoli,
peen en spinazie. De monsters waren afkomstig uit: Israël
(11x), Italië (3x), Spanje (3x), Nederland (2x), Mexico
(1x), Egypte (1x), Duitsland (1x) en Marokko (1x).
Het laboratorium TLR-Rotterdam heeft de monsters
geanalyseerd op een flink aantal
gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen zijn daarbij
niet aangetroffen. Een prima resultaat. Wél blijft Skal met
maandelijkse routinemonsters een vinger aan de pols
houden.

Skal gaat digitaal
Skal zet een digitale versnelling in. Dat kan nu de
controlesystematiek goed op orde is. Zo gaan onze
inspecteurs al een tijdje met een laptop op pad. Het is de
bedoeling dat zij vanaf 1 juli a.s. de inspectierapporten van
bereidingsbedrijven on-line invullen. Zo zijn deze direct
beschikbaar voor afhandeling. Inspectierapporten van
landbouwbedrijven volgen komend jaar. Als aangeslotene
ontvangt u trouwens altijd een papieren uitdraai.
Maar ook uzelf kunt inspecteren: over enige tijd kan
iedereen op onze website nagaan tot wanneer een bepaald
certificaat geldig is. Simpelweg door een certificaatnummer
in te tikken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld afnemers
van grondstoffen direct zelf nagaan of het bijbehorende
certificaat nog geldig is.
Vereenvoudigde werkwijze invoeraanmelding
Graag willen we u informeren over de volgende nieuwe
werkwijze per 1 mei jl.:
1. Invoeraanmelding bij Skal is alleen nodig wanneer de
aangifte niet bij de Douane Nederland plaatsvindt.
2. In dat geval hoeft men maar 1x per maand te melden.
3. Skal bevestigt de invoeraanmelding niet.
4. Inspecteurs controleren steekproefsgewijs of de
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invoeraanmeldingen zijn gedaan.
Het is dus niet meer nodig om bij Skal een
invoeraanmelding te doen van goederen die bijvoorbeeld in
Rotterdam ter aangifte worden aangeboden. Douane
Nederland registreert deze gegevens al en Skal ontvangt
deze gegevens per kwartaal.
In de toekomst willen we het mogelijk maken om de nog
noodzakelijke invoeraanmeldingen via onze website te laten
verlopen.
De nieuwe werkwijze betekent voor u en voor ons minder
administratieve lasten. Dit is mogelijk omdat Skal, als één
van de weinige controle-organisaties in Europa, informatie
van de Douane ontvangt over de import van biologische
producten.
Incidenteel kan het nodig zijn om van bovenstaande
werkwijze af te wijken, bijvoorbeeld bij problemen met een
bepaald product uit een bepaald land.
In geval van vragen kunt u contact opnemen met Jan
Wicher Krol (jwk@skal.nl)
Nieuwe werkwijze voor aan- en afmelden percelen
Aanmelden
Om extra inspecties te voorkomen komt vanaf 1 juni jl. de
inspecteur niet meer langs om aangemelde percelen op te
nemen. U dient daarom bij aanmelding de volgende
informatie te verstrekken:
- Volledig ingevuld Wijzigingsformulier landbouw: Overzicht
aan- en afmelden van percelen; dit formulier kunt u
downloaden van www.skal.nl of telefonisch aanvragen;
- Bedrijfskaarten waarop u het nieuwe perceel heeft
ingetekend (kaart van Dienst Regelingen of gelijkwaardige
kaart);
- Pachtcontract/gebruikersovereenkomst/eigendomsakte
(kopie van de pagina’s waaruit blijkt wat de oppervlakte is,
wat de datum van aankoop of pacht is, waar het perceel ligt
en de pagina met de ondertekening).
Wanneer een perceel in aanmerking kan komen voor
verkorting van omschakeling dient u tevens de extra
informatie mee te sturen die hiervoor van belang is.
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Zodra Skal deze informatie ontvangen heeft, stelt zij de
startdatum van omschakeling vast. U ontvangt hiervan een
schriftelijke bevestiging.
Afmelden
Voor het afmelden van perceel dient u het volgende op te
sturen:
- Volledig ingevuld Wijzigingsformulier landbouw: Overzicht
aan- en afmelden van percelen,
dit formulier kunt u downloaden van www.skal.nl of
telefonisch aanvragen;
- Bedrijfskaarten waarop u het afgemelde perceel heeft
ingetekend (kaart van Dienst Regelingen of gelijkwaardige
kaart).
Het blijft overigens mogelijk om een perceel tijdens een
inspectie aan of af te melden. De inspecteur moet hierbij
wel de bovengenoemde informatie in kunnen zien en/of een
kopie bij het rapport kunnen voegen.
Let op:
- We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.
- Een perceel is pas aangemeld wanneer u een
schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen.

Nieuwe werkwijze bij gebruik ruwvoer uit
natuurgebieden
Tot voor kort mocht u slechts ruwvoer uit natuurgebieden
voederen, als dit ruwvoer als biologisch was gecertificeerd.
Uit praktisch oogpunt hanteert Skal nu de volgende
werkwijze.
Ruwvoer van natuurpercelen mag u voeren aan uw
biologische dieren. U moet dan wél aantonen dat het
ruwvoer afkomstig is van natuurpercelen die al minimaal 3
jaar niet zijn behandeld met kunstmest of
gewasbeschermingsmiddelen. Dit doet u door de eigenaar
van het perceel aan de nota een verklaring te laten
toevoegen waaruit blijkt dat het ruwvoer afkomstig is van
percelen die aan deze voorwaarde voldoen. Deze verklaring
bewaart u samen met de nota in uw administratie.
Als de inspecteur niet kan vaststellen dat het ruwvoer
afkomstig is van percelen die aan de voorwaarden voldoen,
kan Skal besluiten om uw dieren terug te zetten in
http://www.skal.nl/Nederlands/htmlinks/SA42.htm (13 of 16)30-10-2006 13:58:42

Untitled Document

omschakeling. In dat geval mag u uw dieren en/of hun
producten niet als biologisch verkopen.
NB.
Natuurpercelen zijn percelen die eigendom zijn van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer of één van de provinciale landschappen.

Formulieren 24 uur per dag beschikbaar
U kunt voortaan een aantal aanvraagformulieren zelf
downloaden. Telefonisch of schriftelijk aanvragen hiervan is
dus niet meer nodig. Skal streeft ernaar om binnen
afzienbare tijd alle formulieren op de website te plaatsen.
Wijziging certificatievoorwaarden (normen en
reglementen)
Het Algemeen Bestuur heeft op 17 februari en 2 juni jl.
enkele certificatievoorwaarden gewijzigd. U kunt de nieuwe
documenten vinden op www.skal.nl of op verzoek
toegestuurd krijgen. Hieronder volgen de belangrijkste
wijzigingen.
Skal-R21, Skal-Certificatiegrondslagen Biologische Productie
Nederland, versie 2 juni 2005:
1. Laser is vervangen door Dienst Regelingen.
2. Interpretatie met betrekking tot het residubeleid is
aangepast (8. Interpretaties – Artikel 6 lid 1b). Indien er bij
een analyse een hogere waarde dan 0.01 mg/kg wordt
gevonden, blokkeert Skal de producten en stelt een
onderzoek in. Naar aanleiding van dit onderzoek worden de
producten vrijgegeven dan wel afgekeurd (decertificatie).
Indien er sprake is van afkeuring, zal Skal advies inwinnen,
tot hoever in de keten de afkeuring/recall zal plaatsvinden.
3. De interpretatie met betrekking tot de uitloop van
pluimvee is uitgebreid (8. Interpretaties – Bijlage 1, deel B,
onderdeel 8.4.5). Toegevoegd is de zin: “het pluimvee
moeten aantoonbaar gebruik maken van de gehele uitloop”.
Skal-R22, Skal-Normen:
1. Toegevoegd is een nieuwe paragraaf (3.8)
“behandelingsmiddelen snijbloemen”. Voor een beperkte
periode (tot 1 juni 2008) zijn enkele middelen
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(aluminiumsulfaat, gibberellinezuur, glucose en
kaliumchloride) onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
EKO-keurmerk blijft bestaan
Enige tijd geleden circuleerden berichten als zou het EKOkeurmerk worden vervangen door het EU-biologisch logo.
Dat is niet het geval. Het EKO-keurmerk blijft gewoon
bestaan en alle door Skal gecertificeerde biologische
producten mogen dit voeren. Dit kunnen trouwens ook
geïmporteerde producten zijn van buiten de EU; de
importeur staat immers onder controle van Skal. Al deze
producten mogen bovendien het EU-biologisch logo voeren.
De geruchten ontstonden na het bericht van Control Union
Certifications (CU) dat ze met ingang van 1 juli a.s. niet
langer het EKO-keurmerk verstrekt. Dit betreft biologische
productie buiten de EU.
Weer EKO-vlaggen te koop
Skal heeft weer EKO-vlaggen in de verkoop. De vlaggen zijn
1.20 bij 1.80 meter groot, wit van kleur met het zwarte
EKO-keurmerk en in het groen de tekst: “Keurmerk voor
Biologische producten”.
De kosten van de vlag zijn verlaagd naar 19,50 per stuk
(incl. verzending, excl. BTW).
De vlag wordt verkocht aan gecertificeerde biologische
bedrijven die het EKO-keurmerk mogen voeren op hun
producten.
U kunt de vlag telefonisch bestellen 038 – 426 8181 of per
e-mail: info@skal.nl
Veel respons op enquête over communicatie
In mei hebben we onder aangeslotenen een onderzoek
gedaan naar het telefonische contact met Skal, de website
en Skal Actueel. Van de 1200 toegezonden enquêtes zijn
liefst 530 enquêtes ingevuld en teruggestuurd. In de
volgende nieuwsbrief doen we verslag van de uitkomsten.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Jaarverslag 2004
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In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt u geen
uitgebreid jaarverslag maar een samenvatting als onderdeel
van deze nieuwsbrief. Klik hier voor de complete versie.
Uit het bestuur
Het Algemeen bestuur heeft op 2 juni jl. in principe
ingestemd met het voorstel van de Tarievencommissie om
met ingang van 2006 een nieuw tariefsysteem in te voeren.
Dit systeem is vooral gebaseerd op kostentoerekening. Wél
wil het bestuur hieraan een overgangstermijn verbinden
van maximaal 3 jaar. In 2008 moet het systeem volledig
zijn doorgevoerd. Het bestuur wacht de reacties van de
sectororganisaties af alvorens in september a.s. een
definitief besluit te nemen. In een bijdrage van de
Tarievencommissie aan het begin van deze nieuwsbrief kunt
u een eerste indruk krijgen van het voorgestelde
tariefsysteem.
Ook heeft het bestuur haar goedkeuring verleend aan de
jaarrekening en balans 2004.
Tenslotte heeft het bestuur het residubeleid aangepast en
daarmee meer in harmonie gebracht met de ons
omringende landen. U leest hier elders over in deze
nieuwsbrief.
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