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Voorwoord: Persoonlijk tekst en uitleg
geven
We horen nogal eens verhalen over Skal in het
veld of in de wandelgangen waarvan we denken,
hoe kan dat? Zijn we zo onduidelijk? Geven we
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niet de goede signalen af?
Kort geleden was ik op een bijeenkomst van
BDEKO-boeren in de Flevopolder. Zij hadden ons
uitgenodigd om een hele serie vragen te
beantwoorden. Die avond bleek reuze nuttig.
Persoonlijk contact, daar kunnen geen 100
nieuwsbrieven tegenop.
Nodig ons daarom gerust uit op uw
bijeenkomsten!
Jaap de Vries
directeur Skal

Vanuit het bestuur
Met ingang van 8 maart jl. is Albert de Hollander
namens de Vereniging van Biologische
Producenten (VBP) lid van het Algemeen bestuur
van Skal. Hij volgt daarmee Oscar van de
Boezem op die deze functie sinds april 2002
vervulde.
Nieuw tariefsysteem: veel reacties
De introductie van de nieuwe tarieven heeft
geleid tot tientallen telefoontjes, brieven en
mailtjes van vooral verontruste maar ook boze
en teleurgestelde ondernemers. Begrijpelijk. Het
ging hier vooral om kleinere landbouwbedrijven.
Tegelijkertijd waren er tevreden geluiden te
horen: “eindelijk zijn de tarieven meer op de
werkelijke kosten gebaseerd en betalen we
minder”.
Met alle aangeslotenen die reageerden hebben
we telefonisch contact gezocht en de
achtergrond van de tariefsverandering nog eens
uitgelegd. De landbouwbedrijven hebben we
gewezen op het plan van de minister om de
standaard-controlekosten in de komende jaren
te vergoeden. Dat nam bij velen de zorgen weg.
Gebruik onze doorkiesnummers
Verzoek: Bel zoveel mogelijk direct met de
afdeling of persoon die u wilt spreken.
Reageert u op een brief, toets dan het nummer
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in dat onderaan deze brief staat vermeld.
Hieronder volgen de belangrijkste
doorkiesnummers:
Landbouw 038 – 426 8110
Bereiding, import, handel en opslag 038 – 426
8100
Financiële administratie 038 – 426 8121
Communicatie / algemene zaken / bestuur 038 –
426 8143
Directiesecretariaat 038 – 426 8141
Overige zaken 038 – 426 8181
Nogmaals: nieuw faxnummer Skal 038 - 426
8182
Zet dit s.v.p. in het geheugen van uw fax.
Extra inspecties op verzoek
Naast de reguliere inspecties is soms een extra
inspectie nodig. Dit kan ook op verzoek van de
aangeslotene gebeuren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een uitbreiding van uw proces,
het aanmelden van een opslaglocatie of het
aanmelden van een extra landbouwtak. Deze
extra inspectie wordt niet gecombineerd met
een reguliere inspectie en kost 300.
Stuur uw aanvraag tijdig op!
Vanwege de forse inkrimping van ons
kantoorpersoneel kan het gebeuren dat
afhandeling van rapporten, aanvragen,
ontheffingen, certificaten etc. iets minder vlot
verloopt dan voorheen. Natuurlijk proberen we
door verdere automatisering de efficiëntie en
snelheid de komende tijd te verhogen.
Ook u kunt meehelpen: Zorg ervoor dat uw
aanvragen tijdig bij Skal aanwezig zijn!
Informatie voor ---? landbouwbedrijven
LET OP: - tenminste 35 kg stikstof uit
biologische mest!
Wanneer u dierlijke mest gebruikt, dan geldt
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met ingang van 1 april a.s. het volgende:
- gebruikt u minder dan 35 kg stikstof per
hectare per jaar dan moet alle dierlijke mest van
biologische oorsprong zijn;
- gebruikt u meer dan 35 kg stikstof per hectare
per jaar dan moet tenminste 35 kg hiervan
afkomstig zijn van biologische dierlijke mest.
Het overige deel mag van gangbare oorsprong
zijn.
Het bestuur van Skal heeft dit op 8 maart jl. op
advies van het Overlegorgaan Biologische
Regelgeving besloten. De SkalCertificatiegrondslagen zijn hiertoe inmiddels
aangepast.
Nog geen definitieve duidelijkheid over
voortzettingssubsidie LNV
Voor zover bij Skal bekend zal het Ministerie van
LNV binnenkort meer duidelijkheid geven over
de voortzettingssubsidie. De eventuele subsidie
vanuit het ministerie wordt regelrecht aan de
bedrijven betaald, waarschijnlijk via Dienst
Regelingen.
Aangeslotenen moeten gewoon hun
controlebijdrage aan Skal betalen.
Om de administratieve lasten voor deze subsidie
zo laag mogelijk te houden zal Dienst
Regelingen bij deze subsidie onder andere
gebruik maken van de gegevens van de
aangeslotenen zoals die bij Skal staan
geregistreerd. Heeft u hier bezwaar tegen neem
dan contact met ons op.
Open Dagen: Skal zoekt landbouwbedrijven
Zoals bekend organiseert Biologica op 17 en 18
juni a.s. de Open Dagen bij de biologische boer.
Wij willen het publiek dan ook graag met de
biologische inspectie kennis laten maken.
Daarvoor zoeken we ca. 10 bedrijven die onze
inspecteurs op zaterdag 17 juni de gelegenheid
geven om te laten zien wat een inspectie
inhoudt. Wat er achter het EKO-keurmerk zit,
dus. Het betreft geen officiële inspectie!
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U kunt zich opgeven bij Chris Maan, tel. 038 –
426 8143 of cm@skal.nl
Hooi en kuilgras uit natuurgebieden
In de nieuwsbrief van juni 2005 stond een
mededeling over het gebruik van ruwvoer uit
natuurgebieden. Het gaat hier echter alleen om
hooi of kuilgras. Maïs of graan uit een
natuurgebied valt in dit geval dus niet onder
ruwvoer.
Hooi of kuilgras uit natuurgebieden mag u alléén
aan uw biologische dieren voeren als u een
verklaring heeft van de eigenaar van het perceel
(Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen of
Natuurmonumenten). Daaruit moet blijken dat
het ruwvoer afkomstig is van een perceel dat al
minimaal drie jaar niet is behandeld met
kunstmest en/of gewasbeschermingsmiddelen. U
bewaart die verklaring bij de aankoopnota.
Let op: niet langer toegestane stoffen
Het gebruik van gecomposteerd of vergist
huishoudelijk afval als meststof of
bodemverbeteraar is slechts t/m 31 maart 2006
toegestaan. Mogelijk verlengt de Europese
Commissie deze termijn. Skal informeert u via
haar website en een volgende nieuwsbrief als
hier duidelijkheid over is.
Ook het gebruik van metaldehyde als
slakkendodend middel in vallen is slechts t/m 31
maart 2006 toegestaan. Na die datum is dit
middel niet meer toegelaten voor gebruik in de
biologische productie.
Ingetrokken: afzet biologische eieren jonge
hennen
Eind vorig jaar berichtten wij u dat eieren van
jonge hennen die met biologisch voer èn volgens
de aanvullende voorwaarden van Skal zijn
opgefokt, direct als biologisch afgezet mogen
worden.
Het Ministerie van LNV heeft echter bepaald dat
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dit juridisch gezien niet is toegestaan. Daarom
trekt Skal deze mogelijkheid in. Gedurende de
omschakelingsperiode van 6 weken moeten de
eieren van jonge hennen nog steeds gangbaar
worden afgezet.
Toezicht op opfokhennen
In onze nieuwsbrief van september 2005 kon u
lezen wat de eisen zijn voor het opfokken van
hennen die bestemd zijn voor de biologische
legpluimveehouderij. Deze hennen moeten
biologisch voer krijgen. Skal gaat als volgt na of
de opfok aan de eisen voldoet:
1. Inspecties bij opfokbedrijven
Als de opfok plaatsvindt op een niet bij Skal
aangesloten bedrijf, dan zullen we tijdens de
opfok een inspectie uitvoeren op dit bedrijf. De
kosten voor deze inspectie zijn voor rekening
van de legpluimveehouder.
Vindt de opfok plaats op een bedrijf dat bij Skal
is aangesloten, dan zal de inspecteur dit bedrijf
jaarlijks bezoeken. Hieraan zijn voor het
ontvangende legpluimveebedrijf geen extra
kosten verbonden.
2. Voerbon verplicht aanwezig
Legpluimveehouders dienen bij de aflevering van
de hennen van het opfokbedrijf een voerbon te
ontvangen. Uit deze voerbon moet duidelijk
blijken dat de hennen gedurende de
opfokperiode biologisch voer hebben gekregen.
Het ontbreken van de voerbon beschouwt Skal
als een ernstige afwijking. Als u binnen de door
Skal gestelde termijn geen voerbon kunt
overleggen, zal Skal u hiervoor een
Tuchtrechtelijke Verklaring aanzeggen.
Let op!
Vergeet niet om 20 weken vóór het opzetten
van de hennen ontheffing aan te vragen bij
Skal. Deze verplichting blijft bestaan zolang
geen biologische opfokhennen beschikbaar zijn.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Landbouw, telefoon: 038 - 426
8110 of e-mail: landbouw@skal.nl

Geen ingekorte snavels
Met ingang van 1 maart 2006 mogen geen
hennen meer worden opgezet waarvan de
snavel zichtbaar is ingekort. Skal zal koppels
jonge hennen met zichtbaar ingekorte snavels
afkeuren. Het certificaat wordt opgeschort. De
pluimveehouder mag eieren van deze koppel
dan niet afzetten met verwijzing naar biologisch.
Zodra een nieuw koppel aan de eisen voldoet,
krijgt het bedrijf het certificaat terug.
Teler kan opkweker machtigen voor
ontheffingsaanvraag
Telers kunnen van Skal voor bepaalde gewassen
ontheffing krijgen voor het gebruik van
gangbaar uitgangsmateriaal. De teler is
verantwoordelijk voor de gewas- en raskeuze en
dus verantwoordelijk voor het
ontheffingsverzoek.
Dit levert echter een juridisch probleem op
wanneer een opkweker voor de teler biologisch
plantgoed opkweekt uit gangbaar zaaizaad. Om
praktische redenen vraagt namelijk de opkweker
de ontheffing aan bij Skal.
Het ministerie van LNV is echter van mening dat
de teler en niet de opkweker verantwoordelijk is
voor het ontheffingsverzoek.
Daarom hebben we in overleg met LNV,
brancheorganisatie Plantum en Biologica de
volgende praktische werkwijze vastgesteld.
Werkwijze
De opkweker die voor een teler biologisch
plantgoed opkweekt, mag het
ontheffingsverzoek bij Skal indienen. De
opkweker zorgt ervoor dat hij daarvoor een
éénmalige machtiging krijgt van de teler, dat hij
namens de teler de ontheffingsverzoeken mag
doen.
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Vanaf 1 juni 2006 ziet Skal er op toe dat
opkwekers in het bezit zijn van deze
machtigingen.
Op de website van Plantum www.plantum.nl
staat een voorbeeldmachtiging, zowel in het
Nederlands als in het Engels.
Opslag of vervoer?
Al eerder informeerde Skal u over het feit dat
opslag- en handelsbedrijven zich vanaf 1 juli
2005 bij Skal moeten aansluiten.
Om te beoordelen of een handeling onder de
definitie van “opslag” of van “vervoer” valt, past
Skal de volgende uitleg toe:
• voor het binnenland: binnen 24 uur van
leverancier naar afnemer is vervoer, meer dan
24 uur is opslag en daarvoor geldt de
aansluitplicht;
• met betrekking tot ingevoerde goederen bij de
douane: binnen 5 werkdagen na inklaren bij de
douane valt niet onder de aansluitplicht (langer
dan 5 dagen valt onder opslag, dus geldt de
aansluitplicht); het vervoer van de goederen
vanuit het douane entrepot moet naar een
gecertificeerde opslag plaatsvinden (dus géén
tussentijdse opslag in niet gecertificeerde
ruimte).
Biofach 2006
Ook Skal was aanwezig op de Biofach 2006, zij
het dit keer bescheiden in de ene persoon van
Jan Wicher Krol, hoofd Bereiding en
certificeerder. Hij sprak er met diverse
aangeslotenen, ook nieuwkomers, zoals een biococktailproducent: vorig jaar was het bedrijf
geïnformeerd over de certificering door Skal. Dit
jaar stond het al op de beurs met een eigen
stand.
Daarnaast is met diverse Europese controleorganisaties gesproken. Getracht is om Poolse
en Hongaarse controle-organisaties lid te maken
van de EOCC (European Organic Certifiers
Council). Ook is overleg gepleegd over residuen,
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risicogericht inspecteren en nieuwe EUwetgeving.
Kortom: zeer zinvol, nieuwe contacten gelegd,
bestaande contacten verstevigd en frisse ideeën
opgedaan.
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