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Skal groeit in kracht en geloofwaardigheid
Deze zomer was Skal voorpaginanieuws. De Raad van State
bevestigde de bevoegdheid van Skal om af te keuren. Daar
ben ik trots op, ons team heeft daar de afgelopen jaren
keihard voor gewerkt.
Het vonnis vergroot de geloofwaardigheid van Skal en dus
van úw inspanningen als biologisch producent. Door onze
strenge controle kan de consument erop vertrouwen dat uw
biologische producten echt zijn. Heel veel bedrijven houden
zich gelukkig al jaren uit zichzelf aan de strenge eisen. De
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uitzonderingen die dat niet doen, pakken wij ook in hun
belang streng aan.
Die eigen verantwoordelijkheid van u als ondernemer is het
uitgangspunt bij onze nieuwe werkwijze: risicogericht
inspecteren. Samen met ondernemers zoekt Skal naar de
grootste risico’s. Waar bestaat de meeste verleiding om de
bio-eisen niet na te leven? Met inzicht in deze risico's en de
waarschuwing dat Skal daar extra kritisch op controleert,
kunt u uw verantwoordelijkheid nemen. En wij van Skal
zullen u daarin steunen door ook daadwerkelijk scherp op
die risico’s te letten. Met als uw en ons doel: een nog
geloofwaardiger biologisch product.
Jaap de Vries
directeur Skal

Wie besturen Skal eigenlijk?
Skal heeft als stichting een bestuur dat bepaalt wat Skal
doet en hoe ze te werk gaat. Het Algemeen Bestuur telt
zeven leden. Drie hiervan zijn onafhankelijk en vormen het
Dagelijks Bestuur. De overige vier leden vertegenwoordigen
organisaties die belangen behartigen van aangesloten
bedrijven. Wie zijn zij en wat vinden ze belangrijk? U kunt
de bestuursleden direct aanspreken of anders bereiken via
het bestuurssecretariaat op het kantoor in Zwolle of per
email (bestuur@skal.nl).
Wim Duffhues, voorzitter
Sinds april 2002 ben ik voorzitter van Skal. Ik heb ruim 30 jaar
bij het ministerie van LNV gewerkt en de laatste 10 jaar heb ik
veel boeiende dingen gedaan in de advies- en bestuurlijke
wereld van de landbouw. De biologische landbouw ben ik vooral
toegedaan omdat die er in belangrijke mate voor heeft gezorgd
dat de gangbare landbouw duurzamer is geworden. In mijn ogen
draagt Skal aan het geheel bij door te garanderen dat de
consument ook echt een biologisch product krijgt voorgeschoteld.
Suzanne van der Pijll, vice-voorzitter
In mijn werk bij communicatieadviesbureau Schuttelaar &
Partners geef ik advies aan overheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Vooral over duurzaamheid, de
toekomst van de landbouw of over consumentenwensen wat
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betreft voedsel. Ik ervaar daarbij dat goede communicatie
wezenlijk is voor het functioneren van iedere organisatie, dus
ook voor Skal. Voor de toekomst van Skal vind ik belangrijk dat:
• We kunnen blijven garanderen dat een biologisch product
inderdaad biologisch is;
• De kennis en kunde van Skal benut wordt voor nieuwe
terreinen;
• Er efficiënt en modern gewerkt wordt, zodat uiteindelijk de
consument niet meer hoeft te betalen dan nodig is.
Fred van Bruxvoort, penningmeester
Mijn achtergrond is de natuurvoedingsgroothandel. Ik ben
oprichter en was tot 2000 algemeen directeur van zo’n
groothandelsbedrijf. Vanaf het begin ben ik vanuit die branche
bij Skal betrokken geweest als lid van de Raad van Advies. We
wilden toen een betrouwbare controle op de biologische
oorsprong van natuurvoedingsproducten beginnen, zowel in
Nederland als daarbuiten. Sinds 2002 zet ik me als bestuurslid in
voor een optimale waarborging van het bio-product in het kader
van de EU-Verordening. En als penningmeester natuurlijk ook
voor een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Voor de toekomst
geloof ik dat overleg met diverse betrokkenen over uitbreiding
van het werkterrein van Skal een goede zaak zou zijn.
Leen Janmaat, namens de Vakgroep Biologische
Landbouw LTO/Biologica
Het was voor mij een eer toen ik na de reorganisatie van Skal in
2002 het verzoek kreeg om lid te worden van het nieuwe
bestuur. Want ik kreeg zo namens de biologische boeren en
tuinders weer een inbreng in het beleid van Skal. Hoewel veel
bedrijven over dat beleid een eigen mening hebben, richt ik me
op de standpunten van de Vakgroep. Betrouwbaarheid en
efficiënt werken zijn de vertrekpunten. Het risicogericht
inspecteren is een belangrijke stap naar meer efficiëntie. Door
mijn werk bij het Louis Bolk Instituut sta ik middenin de biosector waardoor ik ook vele meningen hoor. Wel is het nodig de
belangen in één centrale club te bundelen want dat maakt de
sector sterker. Naast de input vanuit de Vakgroep hoor ik ook
graag uw opvattingen over Skal. Kritiek is immers een prikkel tot
verbetering.
Sjors Willems, namens de Vakgroep Biologische
Landbouw LTO/Biologica
Al een aantal jaren zit ik in het Skal-bestuur namens genoemde
Vakgroep waarin de biologische boeren en tuinders van alle
sectoren gebundeld zijn. U kunt met punten over Skal bij mij
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terecht en ik ben daarvoor bereikbaar bij Biologica. Wat ik erg
belangrijk vind is dat Skal via een goede en betaalbare controle
en certificering zorgt voor een betrouwbaar biologisch product
voor de consument. Ook moet Skal inspelen op de dynamiek van
de biologische landbouw. Daarvoor is contact nodig met de
klanten, het biologische bedrijfsleven, o.a. via de product- en
themawerkgroepen. Dat kan leiden tot het gezamenlijk
ontwikkelen van duidelijke regels, zoals voor biologische
opfokhennen. Zo’n aanpak versterkt de positie van het biologisch
product in de markt.
Albert de Hollander, namens de Vereniging van
Biologische Producenten
Het afgelopen voorjaar ben ik namens de VBP toegetreden als
bestuurslid van Skal. In mijn recente arbeidsverleden ben ik
zowel binnen als buiten de biologische sector werkzaam geweest.
Ik heb mij echter altijd sterk betrokken gevoeld bij de
ontwikkeling van de biologische sector, waarmee ik al weer 25
jaar geleden in Noorwegen kennis maakte.
In Nederland heb ik verschillende functies binnen het
bedrijfsleven vervuld, waaronder 5 jaar bij een
groothandelsbedrijf in bio-producten. Binnen het bestuur van
Skal hoop ik voor de VBP-bedrijven op een constructieve manier
bij te kunnen dragen aan een duidelijke positie van Skal in de
komende jaren. Daarbij gaat het vooral om een effectieve
controle binnen een efficiënte en professionele organisatie.
Marc Jansen, namens het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel
Als Hoofd Consument en Kwaliteit van het CBL vertegenwoordig
ik de supermarktbranche in het bestuur van Skal. Biologische
productie heeft bestaansrecht als consumenten biologisch willen
kopen. Supermarkten verkopen het grootste aandeel biologisch.
Wij willen graag meer verkopen maar hebben te maken met een
prijsbewuste consument die wel bereid is meer te betalen maar
dan ook ondubbelzinnig de toegevoegde waarde wil zien. Skal
moet de speciale productieomstandigheden van biologisch
bewaken. Wij willen een open inspectie- en certificatiemarkt voor
biologisch zodat aangeslotenen zelf kunnen bepalen door wie ze
de inspectie en certificatie willen laten doen tegen de laagste
kosten. Skal moet daarop toezien en de integriteit van
biologische producten waarborgen.

Regelgeving in principe geen taak van Skal
Veel mensen denken dat Skal verantwoordelijk is voor het
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“bedenken” van de bio-regelgeving. Dit berust op een
misverstand. De taak van Skal is allereerst toezicht houden
op het naleven van deze regelgeving. Bij het opstellen of
wijzigen van de regels heeft Skal voornamelijk een
adviserende rol, vooral wat betreft de controleerbaarheid.
De regelgeving komt uit Brussel (EU-Verordening 2092/91).
Het ministerie van LNV kan deze aanvullen met nationale
regelgeving maar laat wel soms bepaalde details in de
regels over aan Skal.
Prioriteiten handhaving voor 2007: sector doet mee
Begin deze maand hebben we met de Vakgroep Biologische
Landbouw LTO/Biologica en de VBP gesproken over de
vraag: waar moeten we volgens jullie echt goed op letten
tijdens de inspecties? We hadden daartoe een speciale
bijeenkomst georganiseerd waar veel genodigden op
afkwamen. En die leverden een constructieve bijdrage. Skal
is hier bijzonder blij mee want dit vergroot het draagvlak
voor handhaving. We gaan de uitkomsten van deze
raadpleging gebruiken voor het toezichtplan 2007.
Vlot geholpen per e-mail
We willen de komende tijd meer gebruik maken van emailverkeer. Zo kunnen we u sneller van dienst zijn. Geef
ons daarom uw e-mailadres door als dat nog niet is
gebeurd. Vooral van veel landbouwbedrijven missen we nog
het email-adres in ons bestand.
Nieuwsbrief digitaal
Inmiddels is elektronisch informatieverkeer zo ingeburgerd
dat u als aangesloten bedrijf of relatie ervoor kunt kiezen
deze nieuwsbrief voortaan nog slechts per e-mail te
ontvangen.
Als u dat vanaf 2007 op prijs stelt, stuur dan een berichtje
naar cm@skal.nl.
Snellere aanpak betalingsachterstand
We versnellen onze procedure voor debiteurenbewaking. Bij
betalingsachterstand krijgt u voortaan om de twee weken
van ons bericht. Eerst een betalingsherinnering, dan een
aanmaning en vervolgens een ingebrekestelling. Voordat we
het incassobureau inschakelen, bellen we op en sturen we
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nog een aangetekende brief. Wij gaan ervan uit dat de
betalingsdiscipline zo verder verbetert.
Kijk voor laatste nieuws op www.skal.nl
We doen ons best om u met deze nieuwsbrief duidelijk en
tijdig te informeren. Maar wilt u toch nog eerder op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van bioregelgeving en toezicht? Kijk dan op onze website onder
“Nieuws”.
Sluitingsdatum subsidie-aanvraag nadert snel
Uw aanvraag moet uiterlijk 28 september a.s. bij Dienst
Regelingen binnen zijn om in aanmerking te komen voor de
subsidie als compensatie van de standaardcontrolekosten
van landbouwbedrijven.
Eerste resultaten flitsinspecties
De laatste maanden voeren onze inspecteurs regelmatig
onaangekondigd inspecties uit. Dat kan dus ook op uw
bedrijf gebeuren. We doen dat bewust want het gaat om
permanente naleving van de regels. De eerste resultaten
van deze flitsinspecties zijn er: verraste ondernemers en in tegenstelling tot ons eerdere bericht in EKOLAND inmiddels zeker één ernstige overtreding.
Let op bij wachttijd medicijngebruik
De informatie over wachttijden in het informatieblad
"Dierlijke Productie" is inmiddels gedateerd. Wanneer de
wettelijke wachttijd op 0 is gesteld, geldt dat ook voor de
biologische productie. Alleen wanneer géén wachttijd is
vastgesteld geldt 48 uur. De meest recente versie van het
informatieblad vindt u op www.skal.nl onder het kopje
Publicaties.
Glyfosaat is aantoonbaar
Wie ooit mocht denken dat het gebruik van glyfosaat
(Roundup) niet hard te maken is, komt bedrogen uit.
Jarenlang ging het verhaal dat dit onkruidbestrijdingsmiddel
niet aantoonbaar zou zijn. Uit een concreet geval waar Skal
onlangs mee te maken kreeg, blijkt het tegendeel: het
gebruik is met een speciale laboratoriumtest wel degelijk te
bewijzen.
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Eén basisinspectie, is dat alles?
Vanaf dit jaar controleren we vooral op zaken die echt
belangrijk zijn voor de biologische bedrijfsvoering. Dat
betekent ook meer eigen verantwoordelijkheid voor u als
ondernemer. Zo kan Skal haar toezicht in principe beperken
tot één basisinspectie. Gemiddeld komen we echter vaker
dan één keer per jaar op het bedrijf. Soms is namelijk een
extra inspectie nodig. En ook komen we ook vaker
onaangekondigd inspecteren. Wees daarop voorbereid en
laat u niet verrassen!
Biologische regelgeving voor opfokhennen
Het ministerie van LNV heeft de opfokregels van Skal
erkend. Een pluimveebedrijf dat biologische jonge hennen
aankoopt kan hierdoor direct biologische eieren leveren. Zie
ook www.skal.nl onder Nieuws.
Formulieren digitaal verkrijgbaar
Sinds kort kunt u nu ook ten behoeve van bereiding of
handel de volgende formulieren downloaden vanaf de
homepage van www.skal.nl:
-aanvraag transactiecertificaat Zwitserland
-aanvraag transactiecertificaat overige landen
-melding niet frequente bereiding
-aanvraag ontheffing gebruik aanduiding “Skal”
EKO-keurmerk? Altijd uw Skalnummer erbij!
Het EKO-keurmerk staat voor gecontroleerd biologisch.
Betrouwbaarheid dus.
Zet daarom altijd – dus ook in advertenties etc. – uw 6cijferig bedrijfsnummer onder het EKO-keurmerk. Zo kan de
consument altijd op onze website nagaan of uw bedrijf
gecertificeerd is. Niet voor niets is deze verplichting
opgenomen in het Skal-Reglement voor het gebruik van het
EKO-keurmerk, kijk onder Wetgeving/overzicht/
reglementen.
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