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Voorwoord: Persoonlijk contact
Als controle-instantie nemen we een wat
afstandelijke positie in ten opzichte van uw
bedrijf. We moeten immers streng en
onafhankelijk toezicht houden. Daardoor kan de
consument op uw product vertrouwen. Maar
onze onafhankelijke opstelling betekent niet dat
we zo min mogelijk contact met uw bedrijf willen
hebben. Integendeel, persoonlijk contact is van
groot belang. Niet alleen wanneer er problemen
zijn, maar ook wanneer u tevreden bent.
Daarom zal ik vrijdag 12 januari a.s. van 10.00
tot 12.00 uur telefonisch spreekuur houden (038
– 426 8141). Graag hoor ik wat er bij u leeft.
Verder komen we met alle plezier aan groepen
ondernemers tekst en uitleg geven over onze
werkzaamheden.
Jaap de Vries, directeur Skal

Kantoor gesloten in kerstvakantie
In de week tussen kerst en de jaarwisseling is
ons kantoor gesloten.
Voor dringende gevallen kunt u ons echter wel
telefonisch bereiken.
Wilt ook u de nieuwsbrief digitaal?
U kunt er als aangesloten bedrijf of relatie voor
kiezen deze nieuwsbrief voortaan nog slechts
per e-mail te ontvangen. Stelt u dat op prijs,
stuur ons dan een e-mail.
Plannen voor 2007
Eind vorig jaar kondigden we een nieuwe
werkwijze van inspecteren aan. Dit jaar hebben
we dat daadwerkelijk doorgevoerd. Dit houdt het
volgende in: Skal voert tenminste één keer per
jaar een fysieke inspectie en beoordeling op
risico’s uit (basisinspectie). Tijdens een
basisinspectie beoordeelt Skal het bedrijf
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minimaal eens in de drie jaar op alle
normelementen (volledige basisinspectie). Skal
verlengt het certificaat na maximaal drie jaar.
De verlenging is mede het gevolg van het feit
dat in de afgelopen drie jaar op het bedrijf een
volledige inspectie heeft plaatsgevonden.
Ook volgend jaar zet Skal het risicogerichte
toezicht voort en willen we onze doelmatigheid
verder verhogen. Dat betekent minder, maar
wel meer gerichte en effectievere inspecties.
Skal hanteert daarbij de volgende systematiek.
Allereerst bepalen we ieder jaar opnieuw – na
overleg met de sector - welke wettelijke
bepalingen cruciaal zijn om de betrouwbaarheid
van het biologische product te waarborgen. Dit
noemen we de kernbepalingen. Het gaat daarbij
in 2007 om het gebruik van niet-toegestane
stoffen, vermenging, bodemvruchtbaarheid,
dierenwelzijn, etikettering-receptuur en de
ingangscontrole.
Vervolgens stellen we vast wat dat concreet voor
de handhaving betekent. In 2007 letten we
daarom vooral scherp op het volgende:
o landbouw, plantaardige productie:
gewasbeschermingsmiddelen, mest,
uitgangsmateriaal, fraude (verkoop van
gangbaar als bio);
o landbouw, dierlijke productie: strooisel,
uitloop, antibiotica, voer en fraude;
o bereiding: pesticiden, ggo’s, ingangscontrole
en fraude.
Skal zal in 2007 verschillende instrumenten
inzetten voor handhaving: voorlichting over
regels, (onverwachte) inspecties, communicatie
over handhaving en samenwerking met andere
instanties. Waar nodig zal Skal strenge sancties
niet schuwen. Met deze instrumenten wil Skal
een zo hoog mogelijk nalevingsniveau bereiken.
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Wilt u meer van de plannen weten? Klik dan hier
voor de samenvatting.
Tarieven 2007
De tarieven voor volgend jaar zijn vrijwel niet
gewijzigd. Aangeslotenen ontvangen begin 2007
een factuur voor de basisbijdrage of een eerste
deel daarvan. Het Tarievenblad 2007 kunt u nu
al aanklikken. Voor een aantal bereiders en
importeurs is er overigens goed nieuws: u leest
dat verderop in deze nieuwsbrief.
Eén jaar na introductie van de nieuwe tarieven
kunnen we al heel voorzichtig van een succes
spreken. De tarieven voor certificering zijn
inmiddels meer gebaseerd op kostentoerekening
en komend jaar gaan we verder met het
doorvoeren van dat principe. Uiteindelijk betalen
alle bedrijven de certificeringskosten en brengen
de grotere bereiders en importeurs naar rato
van hun omzet de kosten bijeen voor de
bewaking van de bio-keten en het nodige
speurwerk.

Bereikbaarheid
Een jaar geleden hebben wij ons nieuwe
faxnummer bekend gemaakt. Nu het oude
faxnummer definitief is afgesloten, blijken veel
aangeslotenen hiervan niet op de hoogte te zijn.
Het faxnummer van Skal is 038 - 426 8182.
Daarnaast hebben we onze bereikbaarheid als
volgt verbeterd.
voor landbouwbedrijven
E-mail: landbouw@skal.nl
Telefoon: 038-4268110
voor bereiders, importeurs, handels- en
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opslagbedrijven
E-mail: bereiding@skal.nl
Telefoon: 038-4268100
Onder aan de correspondentie die u van Skal
ontvangt vindt u het directe telefoonnummer en
e-mailadres van de afzender. Hiermee komt u
direct met de juiste persoon in contact.
Tenslotte onze openingstijden: op werkdagen
zijn we bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van
13.00 - 17.00 uur. Gezien het zeer geringe
aantal telefoontjes tijdens lunchtijd zijn we van
12.30 – 13.00 uur niet meer direct bereikbaar.
Er blijkt geen behoefte aan deze service te
bestaan. U kunt trouwens altijd een voicemail
bericht achterlaten op de directe nummers.
Algemene Rekenkamer: Skal kent “good
practice”
Eind oktober jl. maakte de Algemene
Rekenkamer in een rapport aan de Tweede
Kamer bekend dat Skal correct en duidelijk te
werk gaat op het gebied van bedrijfsvoering,
integriteit en bestuurskosten. We zijn best trots
op zo’n uitspraak. Voor ons betekent het:
onverminderd doorgaan op de ingeslagen weg
van onafhankelijk en efficiënt toezicht!
Wijziging certificatievoorwaarden (normen
en reglementen)
Het Bestuur heeft op 1 juni 2006 de SkalCertificatiegrondslagen biologische productie
gewijzigd. Hieronder volgende de belangrijkste
wijzigingen:
- Het residubeleid is verduidelijkt (hoofdstuk 8,
artikel 6.1.b)
- Werkwijze invoeraanmelding herschreven
(paragraaf 6.4.2)
- Gewijzigd dat de Minister van LNV kan
besloten tot een langere omschakelingsperiode
(paragraaf 4.2.3.3)
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- De EU-Verordening 1452/2003 toegevoegd in
de lijst (paragraaf 1.5.4)
Ook heeft het bestuur op 14 november 2006 de
Skal-Normen gewijzigd.
- Vervallen is de eis dat maximaal 50% sulfiet
van de wettelijke norm toegevoegd mag worden
in wijn; dit is nu 100% (paragraaf 3.7)
- Voor opfokhennen zijn regels opgenomen
(paragraaf 2.12)
U kunt de nieuwe documenten vinden onder
regelgeving of op verzoek toegestuurd krijgen.
Accountantscontrole en administratieve
inspecties
Zoals eerder bekendgemaakt zijn we in 2006
gestart met accountants- en administratieve
controles. Bij de accountantscontrole controleert
onze accountant of de opgegeven omzetbijdrage
correct is. Bij de administratieve inspectie kijken
we zeer uitvoerig naar de hele administratie
(inkoopgegevens, ontvangst van producten,
productielijsten, uitlevering van producten en
verkoopgegevens). Deze inspectie duurt
ongeveer één dag. Tot nu toe zijn de resultaten
van deze inspecties zeer divers. Ze variëren van
het terugbetalen van de teveel betaalde bijdrage
tot het constateren van ernstige afwijkingen.
Vragen? We geven graag tekst en uitleg!
Wilt u als groep ondernemers nadere tekst en
uitleg hebben over regelgeving, het toezicht,
onze werkwijze etc? Vraag ons dan gerust om
naar uw bijeenkomst te komen. We doen dat
graag want het is in ons aller belang dat we
elkaar goed verstaan. Heeft u belangstelling,
neem dan contact op met Chris Maan, tel. 038 –
426 8143 of stuur een e-mail.
Meerjarenvisie 2007-2010
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Het Bestuur van Skal heeft vorige maand de
belangrijkste beleidslijnen voor de komende vier
jaar vastgesteld. De hoofddoelen zijn:
o Integriteit bio-product staat voorop: doelmatig
en risicogericht speurwerk;
o Eigen verantwoordelijkheid ondernemer voor
registratie gegevens;
o Ketenefficiënt toezicht en tegen lage losten:
Skal is dé bio-certificeerder;
o Meer contacten en wisselwerking met praktijk;
o Private (non profit) zaken alleen op verzoek.
Skal is uitvoerend, niet normstellend.
In de praktijk betekent het dat Skal haar rol als
bio-autoriteit verder uitbouwt. Volgens een
strakke planning voeren we inspecties en
certificering uit. Daarnaast vindt gericht
speurwerk naar fraude plaats, treedt Skal streng
op tegen overtreders en besteedt Skal veel
aandacht aan handhavingscommunicatie. Risicoinventarisatie voor het biologisch imago ligt
daaraan ten grondslag. De samenwerking met
de Voedsel- en Warenautoriteit en Algemene
Inspectiedienst krijgt duidelijker vorm. In
internationaal verband zet Skal haar initiërende
en coördinerende rol in de EOCC voort.
Skal besteedt alle jaarlijkse basisinspecties uit
aan verschillende inspectie-organisaties. Zelf
voert Skal de eerste inspecties uit bij nieuw
aangesloten bedrijven, maar ook gerichte
flitsinspecties en diepte-inspecties in geval van
incidenten.
Het digitale informatieverkeer tussen Skal,
inspectie-organisaties en aangesloten bedrijven
wordt moderner en neemt verder toe. Vanaf
2008 leveren aangeslotenen hun informatie aan
op digitale wijze. De ondernemer is
verantwoordelijk voor de bedrijfsgegevens die
Skal verifieert. Skal zal de bio-sector in dit
veranderingsproces zonodig ondersteunen. De
eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer
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zal een belangrijke communicatieboodschap zijn.
Skal streeft naar verdere kostenreductie wat
verdere tariefsverlaging mogelijk zal maken.
Klik hier voor een samenvatting.
Biologisch uitgangsmateriaal in 2007
Begin december heeft het ministerie van LNV de
annex biologisch uitgangsmateriaal 2007
vastgesteld. Op advies van de expertgroepen
zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte
van 2006. Een belangrijke wijziging is dat
zaaiuien (rood en geel) nu in categorie 1 van de
nationale annex 2007 staan. Dit betekent dat
men voor zaaiuien biologisch uitgangsmateriaal
moet gebruiken. Hiervoor is geen ontheffing
meer mogelijk.
U treft de annex hierbij aan. Ook is de nieuwe
annex binnenkort te vinden op www.biodatabase.
nl. Raadpleeg deze site voordat u ontheffing
aanvraagt voor het gebruik van gangbaar nietontsmet uitgangsmateriaal. U kunt dan zelf
nagaan of ontheffing mogelijk is of dat er
misschien een algehele ontheffing geldt voor het
gewenste gewas of ras. Ook kunt u zien of het
uitgangsmateriaal biologisch beschikbaar is en
zo ja, bij welke leverancier.
Is uw voer wel voldoende biologisch?
Als biologisch veehouder bent u zelf
verantwoordelijk voor het juiste voer dat uw
dieren krijgen. Controleer daarom altijd de
samenstelling van het aangekochte mengvoer.
Houd rekening met de hoeveelheid ruwvoer die
uw dieren eten. Let wel, voor kippen mag u
ruwvoer niet meenemen in de
rantsoenberekening. In 2007 blijven de normen
voor het rantsoen ongewijzigd. Uw grazers mag
u met maximaal 5 % gangbare ingrediënten
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voeren; andere dieren (varkens en kippen) met
maximaal 15 %. Ruwvoer moet altijd biologisch
zijn.

Pluimveehouders, opgelet!
Tenminste een derde van het leefoppervlak van
de pluimveestal moet bestaan uit vaste bodem.
Hieronder verstaan we de vlakke verharde vloer
van de stal op de begane grond. De vaste
bodem moet bedekt zijn met strooisel (stro,
turfmolm, houtkrullen of zand). Door het gebruik
van etages mag u het leefoppervlak vergroten.
Biologisch pluimvee moet met ingang van 21
november jl. de uitloop weer gebruiken. Het
ministerie van LNV heeft daartoe besloten omdat
er deze herfst maar weinig vogels met
vogelgriep zijn opgedoken. Als komend voorjaar
de voorjaarstrek van wilde vogels weer begint
kan het zijn dat de ophokplicht opnieuw van
kracht wordt.
Controle op aan- en afvoer in de keten
Het is in het belang van de gehele bio-keten dat
de controle-instantie over relevante informatie
beschikt. We kunnen daarom zonodig informatie
over leveranties direct bij uw afnemer opvragen.
Skal is daartoe bevoegd op basis van de
Algemene Wet Bestuursrecht en onze eigen
reglementen.
Meld dieren of percelen aan!
Wilt u dieren of percelen omschakelen naar de
biologische productiemethode? Dan moet u dit
melden aan Skal. De startdatum van
omschakeling is de datum van aanmelding.
Aanmelden kunt u op twee manieren doen.
1. U downloadt betreffend formulier, vult deze in
en stuurt het naar Skal.
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2. U meldt de dieren/percelen aan tijdens de
inspectie.
Skal stuurt u een schriftelijke bevestiging van
aanmelding. Zonder deze bevestiging zijn de
dieren/percelen niet aangemeld!

Variabele bijdrage sneller naar beneden
Als gevolg van onze efficiëntere werkwijze
hebben we de inkomsten voor 2007 lager
kunnen begroten. Daarom is besloten tot
versnelde doorvoering van het nieuwe
tariefsysteem voor bereiders en importeurs die
volgens dit systeem minder variabele bijdrage
hoeven te betalen. Zij komen daardoor in 2007
al uit op het lagere eindtarief van 2008.
Import en ggo’s
Skal ontvangt van de Douane Nederland
gegevens over de invoer van biologische
producten van buiten de EU. Op basis hiervan
heeft Skal een aantal importeurs van grote
partijen soja gevraagd of men ook op ggo's had
geanalyseerd. De meeste importeurs hadden
een ggo-analyse op hun partij uitgevoerd en
geen ggo’s gevonden.
De Voedsel- en Warenautoriteit meldde onlangs
dat gangbare genetisch gemodificeerde rijst uit
Amerika niet toegelaten is in de EU. Skal is
daarop nagegaan of er biologische rijst uit
Amerika wordt geïmporteerd. Dit bleek niet zo te
zijn. Was dit wel het geval geweest dan had Skal
monsters genomen en deze op ggo’s laten
analyseren.
Monstername in winkels
In oktober jl. hebben we in 9 supermarkten en 2
natuurvoedingswinkels ca. 75 AGF-producten
verzameld. Het laboratorium TLR in Rotterdam
heeft deze geanalyseerd op niet-toegestane
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stoffen. Slechts één buitenlands product bevatte
een aantoonbare hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen. Skal heeft de controleinstantie in het land van herkomst hierover
geïnformeerd.
Sulfiet in bio-wijn
Vanaf 15 december 2006 is het toegestaan om
in biologische wijn net zoveel sulfiet te
gebruiken als in gangbare wijnen. De maximale
toegelaten hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
hoeveelheid zoals bepaald in Verordening nr.
1493/1999.
- Voor rode wijn is dit maximaal 160 milligram
per liter.
- Voor witte en roséwijn is dit maximaal 210
milligram per liter.
Bijlage 6 gaat veranderen
Vanaf 1 december 2007 worden er voorschriften
voor biologische dierlijke levensmiddelen en
vruchtenwijnen opgenomen in de Verordening,
bijlage VI. Op dat moment vervallen de
betreffende Skal-Normen. Op onze website kunt
u de nieuwe bijlage VI al downloaden. Daarnaast
ontvangen de bedrijven die met deze wijziging
te maken kunnen krijgen binnenkort bericht van
Skal.
Wist u dat….?
- de ontvangst van producten (ingangscontrole)
met de verplichting tot het onder toezicht stellen
van handel en opslag betekent dat u niet alleen
controleert op naam en adres van de EUmarktdeelnemer (laatste bereider) maar,
wanneer dat iemand anders is, ook de gegevens
van de eigenaar of verkoper van het product
controleert.
- u op het klachtenregistratieformulier ook een
datum van afhandeling van de klacht moet
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vermelden?
- wij u bij de inspectie vragen om alle gegevens
met betrekking tot de biologische
productiemethode twee jaar te bewaren? Niet
alleen inkoop- en verkoopgegevens, maar ook
gegevens van de ontvangst van producten
(ingangscontrole), productielijsten en gegevens
van uitgeleverde producten (afleverbonnen)
- alle medewerkers en inspecteurs van Skal tot
geheimhouding verplicht zijn? Wanneer de
inspecteur bij zijn inspectie en voor de
beoordeling op kantoor vertrouwelijke gegevens
nodig heeft is in onze statuten geregeld dat deze
zaken ook vertrouwelijk blijven. Skal is echter
wel verplicht om deze gegevens desgevraagd te
overhandigen aan overheidsinstanties zoals de
AID, het OM en de VWA.

Tenslotte: de volgende Skal Actueel verschijnt in
maart a.s.
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