Untitled Document

SkalActueel nr. 43
september 2005
Informatie over regelgeving, inspectie &
certificatie
van de biologische productie in Nederland

ISSN nr. 1569 - 3872
In deze uitgave:

Voor landbouwbedrijven
- Sneller contact met Skal
- Communicatie met aangeslotenen
- Skal Actueel: korter en krachtiger
- Positief effect van rozijnen-affaire
- Wilt u een digitaal certificaat?
- Wijziging certificatievoorwaarden (normen en
reglementen)
Voor landbouwbedrijven
- Opfok gangbare hennen: biologisch voeren!
- Ophokplicht pluimvee en biologische status
- Inkorten kippensnavel niet meer toegestaan
- Minder gangbaar diervoeder toegestaan
- Nieuw toegelaten meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen
Voor bereiders, importeurs, handels- en
opslagbedrijven
- Ook opslag biologische producten onder
controle
Algemeen
- 20 jaar EKO-keurmerk
- Samen met sector risico’s bepalen
- Melden van overtredingen in belang van
biologische sector

http://www.skal.nl/Nederlands/htmlinks/SA43.htm (1 of 8)30-10-2006 13:59:46

Untitled Document

Sneller contact met Skal
Binnenkort kunt u direct bellen met de
medewerkers van Skal.
Ook gaan we het e-mailcontact makkelijker
maken. U ontvangt nog nadere informatie.
Communicatie met aangeslotenen
Hartelijk dank voor uw medewerking aan de
enquête over onze communicatie! Liefst 550 van
de 1200 verzonden enquêtes zijn ingevuld
teruggestuurd!
U gaf het telefonisch contact met Skal gemiddeld
een 7. De nieuwsbrief scoorde met een 6,6 iets
lager. De website www.skal.nl is nog maar bij
62% van u bekend en ook nog te ingewikkeld.
Daar gaan we dus wat aan doen, juist omdat de
website als interactief medium tussen u en ons
steeds belangrijker wordt. Lees meer over de
enquête-uitslag op onze website onder “Nieuws”.
Skal Actueel: korter en krachtiger
Meer dan 70% van onze aangeslotenen leest
deze nieuwsbrief of bladert die in elk geval door.
Graag zouden we zien dat u dat allemaal doet.
Daarom gaan we over op kortere mededelingen.
Deze nieuwsbrief is een eerste poging daartoe.
Positief effect van rozijnen-affaire
Mede als gevolg van de "Turkse rozijnenaffaire" (zomer 2003) nemen diverse controleorganisaties in Turkije geen enkel risico en laten
ze bio-partijen vóór export analyseren.
Daarnaast heeft de Turkse overheid begin dit
jaar een monitoring uitgevoerd naar de
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traceerbaarheid van bio-producten. Ook heeft ze
in de wetgeving opgenomen dat overtredingen
tot sancties leiden, waaronder zelfs
gevangenisstraffen.
Kortom: een positieve ontwikkeling.
(Bron: een bij Skal aangesloten bedrijf dat met
vertegenwoordigers van de Turkse overheid heeft
gesproken)

Wilt u een digitaal certificaat?
Van het certificaat is ook een digitale versie
beschikbaar. U kunt deze opvragen door een
berichtje te sturen naar info@skal.nl onder
vermelding van uw Skal-nummer.
Wijziging certificatievoorwaarden (normen
en reglementen)
Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen
van enkele certificatievoorwaarden. U vindt de
nieuwe documenten op www.skal.nl onder
Regelgeving. Ook kunt u ze toegestuurd krijgen.
Skal-R18, Skal-Reglement van Beroep is volledig
geactualiseerd.
Skal-R21, Skal-Certificatiegrondslagen
Biologische Productie Nederland
1. Door de verplichte aansluiting van handel- en
opslagbedrijven per 1 juli 2005, zijn de
paragrafen 4.1, 4.5, 4.6 gewijzigd dan wel
toegevoegd.
2. De overgangsperiode voor het gebruik van
maximaal 25% gangbare ingrediënten in
opfokmelk is verlengd tot 31 december 2007
(Hoofdstuk 8, bijlage 1, deel B 4.5)
Skal-R22, Skal-Normen, wijzigingen treden in
werking vanaf 1 januari 2006.
1. Het is toegestaan om ook na 1 januari 2006
nitriet te gebruiken bij de productie van
biologische vleeswaren, totdat de EU met
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voorschriften komt.
2. Voor alle producten geldt een maximum van
5% gangbare toegestane ingrediënten; de
uitzondering van 10% voor honden- en
kattenvoer vervalt.
Skal-R24/R34, Skal-Certificatiegrondslagen /Aanduidingenreglement USDA-Organic
Beide reglementen zijn vervallen.
Opfok gangbare hennen: biologisch voeren!
Wanneer u gangbare jonge hennen opzet op een
biologisch legpluimveebedrijf, moeten deze
volgens de aanvullende voorwaarden van Skal
zijn opgefokt. Deze voorwaarden betreffen
huisvesting, diergeneesmiddelengebruik en een
verbod op snavelkappen. Nieuw is dat de EUregelgeving bepaalt dat u deze gangbare jonge
hennen vanaf 1 januari 2006 tijdens de opfok
ook biologisch moet voeren. Dat wil zeggen:
• Dieren moeten biologische voeders krijgen.
• Als onvoldoende biologisch voer beschikbaar
is, mag u maximaal 15% gangbaar voer
gebruiken. Niet alle gangbare voeders zijn
toegelaten (zie www.skal.nl, Regelgeving,
Bijlage 2c). Het gangbare deel van het rantsoen
mag alleen in het krachtvoer zitten, ruwvoer
moet namelijk altijd volledig biologisch zijn.
• Aan het dagrantsoen van pluimvee moet u
ruwvoer, vers of gedroogd voer of kuilvoer
toevoegen.
Ophokplicht pluimvee en biologische status
Ondanks de ophokplicht blijven pluimvee, vlees
en eieren vooralsnog biologisch mits aan alle
overige biologische voorschriften is voldaan
(stand van zaken 27 september 2005).
Inkorten kippensnavel niet meer toegestaan
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Naar aanleiding van een verzoek vanuit de
sector om een toucheerverbod heeft het bestuur
van Skal besloten dat het zichtbaar inkorten van
de snavel onder geen beding is toegestaan, dus
ook niet in geval van calamiteiten.
Dit betekent dat u met ingang van 1 maart 2006
geen hennen meer mag opzetten waarvan de
snavel zichtbaar is ingekort.
Minder gangbaar diervoeder toegestaan
Vanaf 25 augustus jl. is het toegestane aandeel
gangbare diervoeders in de biologische
veehouderij verlaagd. Uiteindelijk worden
gangbare diervoeders helemaal verboden.
Wanneer onvoldoende biologisch geproduceerde
voeders beschikbaar zijn is het maximaal
toegestane percentage gangbare diervoeders
(krachtvoer):
a) voor herbivoren (rundvee, schapen, geiten,
paarden):
? 5% tot en met 2007;
? 0% vanaf 2008;
b) voor overige diersoorten (varkens, pluimvee):
? 15% tot en met 2007;
? 10% gedurende 2008 en 2009;
? 5% gedurende 2010 en 2011;
? 0% vanaf 2012.
Dit percentage betreft de droge stof van
diervoeders van agrarische oorsprong per
periode van 12 maanden. Het dagrantsoen mag
maximaal 25% gangbaar diervoeder omvatten.
Let op:

Omdat de wijziging op 25 augustus jl. is
ingegaan, is over geheel 2005 gemiddeld als
maximum percentage toegestaan: 9% voor
herbivoren en 19% voor overige diersoorten.
De lijst met toegelaten gangbare diervoeders is
trouwens ongewijzigd.

Nieuw toegelaten meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen
http://www.skal.nl/Nederlands/htmlinks/SA43.htm (5 of 8)30-10-2006 13:59:46

Untitled Document

• meststoffen:
industriekalk afkomstig van de
vacuümproductie van zout – bijproduct van de
vacuümproductie van zout, verkregen uit
kalksteen uit de bergen;
• gewasbeschermingsmiddelen:
ethyleen – toegevoegd is dat deze stof ook is
toegelaten voor de narijping van kiwi’s en kaki’s
en bloei-inductie van ananas;
calciumhydroxide – toegelaten als fungicide,
enkel bij fruitbomen, ook in kwekerijen, voor de
bestrijding van Nectria galligena
(vruchtboomkanker).
Ook opslag biologische producten onder
controle
Op grond van EU-regelgeving valt sinds 1 juli jl.
de opslag en handel in biologische producten
onder de controle van Skal. Inmiddels hebben
diverse bedrijven zich daartoe bij Skal
aangesloten. Voor enkele soorten opslagplaatsen
is geen aansluiting bij Skal nodig, zoals in
transito opslag op vliegvelden, in havens of in
douanedepots. Ook bedrijven die direct aan de
consument leveren hoeven niet onder controle
van Skal te staan. Zie ook www.skal.nl onder
Publicaties, Informatieblad Handel en opslag.
NB. Wanneer u opslag heeft uitbesteed aan een
ander bedrijf, ga dan na of dit bedrijf
gecertificeerd is door Skal. Zie daarvoor www.
skal.nl onder “Bio-bedrijven”.

20 jaar EKO-keurmerk
In 1985 werd het EKO-keurmerk geboren. Nu,
20 jaar later, bestaat het merk nog steeds en is
het alom bekend. Een keurmerk dat staat voor
een onafhankelijke controle en daarmee een
steentje bijdraagt aan de betrouwbaarheid van
biologisch. Laten we met elkaar dit goede imago
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instandhouden! Kijk ook op www.eko-keurmerk.
nl.
Samen met sector risico’s bepalen
Skal heeft samen met enkele landbouwers en
bereiders onderzocht waar de grootste risico’s
liggen in de biologische keten. En dus waar we
onze inspecties vooral op moeten richten.
Daartoe hebben we werkbijeenkomsten
gehouden en bedrijven bezocht. Skal gaat met
de informatie direct aan de slag.
Melden van overtredingen in belang van
biologische sector
Overtredingen en fraude of zelfs maar geruchten
daarover doen de biologische sector geen goed.
Dit soort zaken moeten we zo snel mogelijk
aanpakken. Iedereen, dus consument,
producent of toezichthouder, moet daarin
verantwoordelijkheid nemen.
Kortom, als u op een biologisch bedrijf of aan
een biologisch product iets niet vertrouwt, is het
uw plicht dat te melden bij Skal. Dat kan
anoniem gebeuren.
Skal onderzoekt de melding en neemt zonodig
maatregelen.
Uw melding moet wel concreet zijn. Welke
misstand heeft u geconstateerd, op welk bedrijf
en wanneer? Het moet niet zijn van horen
zeggen. Alleen zo heeft een melding zin en
werken we samen aan de betrouwbaarheid van
het biologische product.
Skal heeft in de loop der tijd al verschillende
concrete meldingen ontvangen bijv. het spuiten
van niet toegestane
gewasbeschermingsmiddelen en gangbare
eieren in bio-verpakking. Hierop zijn concrete
maatregelen gevolgd, zoals intrekking van het
certificaat.
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Dus: melden aan Skal helpt!
Neem daartoe contact op met onze afdeling
Certificatie: 038 – 426 8181 of info@skal.nl
De volgende Skal Actueel verschijnt in
december a.s.
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