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Uit het bestuur
Voorwoord
De wereld verandert snel. Ook Skal kan en wil
daar niet omheen. We moeten ons werk steeds
sneller en efficiënter uitvoeren. Oude gewoontes
vervallen. Nieuwe principes doen hun intrede.
Voorop staat dat we de kwaliteit van ons werk
willen verbeteren en een scherpere prijskwaliteitverhouding nastreven. Met minder
middelen beter toezicht uitoefenen, ons richten
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op echt belangrijke zaken. Daar werken we aan
het komend jaar. Een goed 2006 toegewenst!
Jaap de Vries, directeur
Vlotter telefoon- en e-mailverkeer
Skal werkt aan beter en directer contact met de
aangeslotenen. Daarom kunt u met ingang van
1 januari a.s. onze medewerkers via directe
telefoonnummers bereiken.
- Heeft u een vraag over uw landbouwbedrijf of
de producten hiervan, bel dan 038 - 426 8110.
Onze landbouwmedewerkers zijn ook tussen de
middag voor u bereikbaar.
- Bent u bereider, importeur of heeft u een
opslag- of handelsbedrijf: kies dan 038 - 426
8100.
- Voor algemene zaken of informatie kunt u
terecht op 038 - 426 8181
Ook e-mailen kan directer:
- voor landbouwbedrijven: landbouw@skal.nl
- voor bereiders, importeurs, handels- en
opslagbedrijven: bereiding@skal.nl
NB. Belt of mailt u naar aanleiding van een brief,
kies dan het daarop aangegeven nummer of emailadres.
Let op:
Nieuw faxnummer Skal: 038 – 426 8182
Oproep: stuur ons uw e-mailadres
De digitale informatiestroom tussen ons kantoor
en de aangesloten bedrijven neemt dagelijks
toe. Omdat we steeds vaker electronisch
informatie met u willen uitwisselen, beschikken
we graag ook over het actuele e-mailadres van
de contactpersoon van uw bedrijf. De inspecteur
kan u dan het inspectierapport in digitale vorm
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toesturen.
Landbouwbedrijven kunnen hun e-mailadres
sturen aan: landbouw@skal.nl.
Bereiders en overige bedrijven doen dat naar
bereiding@skal.nl.
Vermeld s.v.p. ook uw Skal-nummer. Bij
voorbaat dank!
Kantoor Skal krimpt
De omvang van het kantoorpersoneel wordt in
2006 met ongeveer een kwart teruggebracht.
Geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke
operatie om werk te leveren met een scherpe
prijs-kwaliteitverhouding. Verder is het
belangrijk dat u als ondernemer meer
verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Door uw
zaken goed op orde te hebben scheelt dat niet
alleen Skal maar ook u tijd, dus geld. Zo houden
we de kosten van toezicht en certificering in de
hand.
Verder met automatisering
Vanaf volgend jaar kunnen alle inspecteurs on
line bedrijfs- en inspectiegegevens inzien en
gaan ze on line inspectierapporten opmaken.
Tevens komt via www.skal.nl een digitaal loket
beschikbaar waardoor u diverse zaken on line
kunt afhandelen. Via een speciaal klantengebied
op de Skal-website kunnen aangeslotenen de
eigen gegevens inzien en bepaalde gegevens
inbrengen. Ook willen we onderzoeken of
electronische gegevensuitwisseling tussen de
eigen bedrijfsinformatiesystemen en Skal tot
kostenbesparing kan leiden.
Nieuw tariefsysteem vanaf 2006
Afgelopen maand hebben alle aangeslotenen
hierover van ons bericht gekregen. Kern van de
tariefswijziging is overschakeling op een andere
systematiek: van profijtbeginsel naar
kostentoerekening. Voor kleinere bedrijven was
dat geen prettige boodschap omdat het voor hen
hogere controlekosten inhoudt. Ruim 40
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bedrijven hebben op de nieuwe tarieven
gereageerd. Voor een informatiebijeenkomst
bleek onvoldoende belangstelling te bestaan. U
kunt de tarieven nog eens nalezen in het
toegezonden Tarievenblad.
Effectiever toezicht : meer met minder
Met ingang van komend jaar gaan we het
toezicht vooral richten op prioriteiten. Hierdoor
kan Skal met minder inspecties effectiever
toezicht houden zodat ruimte ontstaat voor het
doen naleven van werkelijk belangrijke
voorschriften. Samen met de sector zijn 6
kernbepalingen vastgesteld. Het niet naleven
hiervan levert voor het imago van de biologische
sector de grootste risico’s op. De kernbepalingen
betreffen niet-toegestane stoffen, vermenging,
bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn,
etikettering-receptuur en ingangscontrole.
Als handhavingsinstrumenten zet Skal in:
communicatie, inspectie en sanctionering.
In 2006 krijgen op landbouwbedrijven de
volgende kernbepalingen prioriteit: niettoegestane stoffen, vermenging en
dierenwelzijn.
Op bereidingsbedrijven: niet toegestane (grond)
stoffen en etikettering-receptuur. Eventuele
afwijkingen worden vrijwel allemaal als ernstig
of fataal gekwalificeerd.
Voor 2006 zijn in totaal 3800 inspecties gepland.
Dit betekent een afname van 25% ten opzichte
van 2005. Genoemde prioriteiten bepalen de
aard van de inspectie. De koerswijziging
betekent tevens een meer gerichte aansturing
van inspecteurs, onder andere door meer
verplichte instructiedagen.
Klik hier voor meer informatie.
Nieuw: afzet eieren jonge hennen vanaf
legbedrijf direct biologisch
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Jonge hennen, die na 1 januari 2006 geboren
zijn, moeten biologisch voer krijgen én voor de
opfok gelden de aanvullende voorwaarden van
Skal. De eieren van deze hennen mag u direct
als biologisch afzetten. U hoeft de eieren dus
niet meer eerst 6 weken als gangbaar af te
zetten. Een biologische legpluimveehouder moet
nog wel bij Skal ontheffing aanvragen voor het
opzetten van gangbare hennen.
Uw administratie bij de hand
Zorg ervoor dat uw administratie altijd voor de
inspecteur is in te zien. Ook als deze
onaangekondigd op de stoep staat. Moet uw
administratie naar de boekhouder? Houd dan
kopieën en andere informatie (bijv.
afleverbewijzen) achter de hand waaruit uw aanen verkopen blijken. Als de inspecteur uw
administratie niet kan inzien, is dit een
afwijking. Skal kan dan besluiten tot een
herinspectie op uw kosten (300 Euro) om de
administratie alsnog in te zien.
Nieuw Informatieblad dierlijke productie
De nieuwe editie omvat de belangrijkste eisen
waaraan de biologische dierhouderij moet
voldoen. U kunt het informatieblad bij ons
opvragen.
Teeltplan ook op papier in orde?
Zorg ervoor dat uw bedrijf altijd een actueel
teeltplan en bijbehorende bedrijfskaarten
aanwezig is. Dus ook als de inspecteur
onaangekondigd komt.
Als deze documenten ontbreken, noteert de
inspecteur dit als een afwijking. Gebeurt dit voor
het eerst, dan krijgt u slechts een
waarschuwing. Heeft u ze echter bij een
volgende inspectie opnieuw niet beschikbaar,
dan volgt op uw kosten een herinspectie om
percelen en teeltplan op te nemen. Laat dat niet
nodig zijn!
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Aan- of afmelden van percelen doet u bij Skal.
We hebben hiervoor een formulier beschikbaar
dat u kunt downloaden of telefonisch kunt
aanvragen. Alleen volledig ingevulde formulieren
plus alle verplichte bijlagen kunnen we in
behandeling nemen. Zorg er tenslotte voor dat
uw certificaat overeenkomt met de actuele
situatie. We kunnen uw certificaat alleen
actualiseren als we over het actuele teeltplan en
bijbehorende bedrijfskaarten beschikken.
Tracking en tracing via laserlicht toegestaan
Hierbij informeren wij u over het gebruik van
laserlicht om bijvoorbeeld fruit te graveren.
Commercieel verkrijgbare lasers zenden straling
(‘licht’) uit van het middengebied uit het electromagnetisch spectrum. Laserlicht is zodoende
géén ioniserende straling (gammastraling).
Daarom is deze techniek naar het oordeel van
Skal bij biologische producten toegestaan. Bij
het graveren van fruit met behulp van laserlicht
verdampt een zeer klein gedeelte van het
oppervlak van het fruit, waardoor een leesbare
tekst ontstaat.
NB. Ioniserende straling is dus wél verboden in
de biologische productie.
Controle omzet bereiders
Jaarlijks ontvangen bereiders van Skal een
omzet-opgaveformulier. Aan de hand van de
opgegeven omzet bepalen we de hoogte van de
variabele bijdrage. Met ingang van 2006 wordt
het verstrekken van een accountantsverklaring
verplicht bij een omzet van 1.000.000 of
meer. Hiermee komt de variabele bijdrage aan
Skal meer in balans met de kosten van een
accountantsverklaring. Het kan voor u
aantrekkelijk zijn deze verklaring bij de
omzetopgave te combineren met de
accountantscontrole van uw jaarcijfers. Een
apart bezoek van uw accountant is dan niet
nodig.
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Om na te gaan of de omzetopgave klopt met de
werkelijkheid gaat Skal financiële inspecties
uitvoeren. Deze inspecties worden ook
uitgevoerd bij die groep aangeslotenen die een
omzet opgeven van minder dan 1.000.000. In
het Tarievenblad 2006 staan verschillende
financiële sancties vermeld voor geconstateerde
omzetverschillen en het niet (tijdig) verstrekken
van omzetgegevens of accountantsverklaringen.
Inmiddels hebben we de eerste financiële
inspecties uitgevoerd, met een voor beide
partijen positief resultaat.
Uit het bestuur
Het belangrijkste wapenfeit in de afgelopen drie
maanden was de goedkeuring van het nieuwe
tariefsysteem en de tarieven 2006. Aan de
jarenlange discussie over de tarieven is daarmee
een eind gekomen. Wél wil het bestuur in 2006
de mogelijkheid onderzoeken om ook voor
landbouwbedrijven een variabele bijdrage in te
voeren die afhankelijk is van de bedrijfsgrootte.
Ook heeft het bestuur het toezichtplan voor
komend jaar vastgesteld. Kern is dat Skal meer
op werkelijk belangrijke onderdelen wil
controleren. In deze nieuwsbrief heeft u er al
meer over kunnen lezen.

De volgende Skal Actueel verschijnt in maart a.s.
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