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Skal bestrijdt fraude omwille van
betrouwbaar bio
Velen van u zullen het al wel hebben gehoord:
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Skal verdenkt een bedrijf van fraude en de zaak
ligt nu in handen van het Openbaar Ministerie.
Fraude betekent met opzet tegen de regels in
handelen. Dat vind ik zeer ernstig want het
ondermijnt de geloofwaardigheid van uw
biologisch product. Het is zo ernstig dat Skal in
dit geval voorrang geeft aan strafrechtelijke
vervolging. Het OM kan immers veel zwaarder
straffen dan Skal. Dat past bij onze moderne
wijze van toezicht waarbij we doelgericht met
krachtige partners samenwerken. Onze taak als
toezichthouder brengt met zich mee dat we
tijdens de inspecties niet alleen het feitelijke
productieproces beoordelen maar ook scherp
letten op de financiële en de
goederenadministratie. Ook vergelijken we de
administratieve gegevens van het ene bedrijf
met die van gerelateerde bedrijven. Zo komen
we onrechtmatigheden op het spoor.
Jaap de Vries
directeur Skal

Financiële inspecties werpen vruchten af
Tot nu toe hebben we 12 financiële inspecties bij
bereiders uitgevoerd. Die waren gericht op
fraude en op de juistheid van de omzetopgave.
We ontdekten in het ene geval dat Skal nog een
variabele bijdrage tegoed had. In een ander
geval kreeg een bedrijf juist geld terug vanwege
een te hoge omzetopgave. Per saldo hebben de
inspecties met aftrek van de accountantskosten
een kleine 3.000,- opgeleverd. Dit jaar zetten
we de financiële inspecties voort. Daarbij gaan
we ons ook richten op importbedrijven en
zonodig doen we onderzoek door de keten heen.
Monstername 2006: geen afkeuringen
In 2006 zijn 170 monsters geanalyseerd waarbij
6 monsters geringe concentraties niettoegestane stoffen bleken te bevatten. Deze
hoeveelheden bleven echter alle onder de grens
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waarbij Skal tot actie overgaat. Daarnaast zijn in
2 monsters sporen van ggo’s aangetroffen maar
deze bleven onder de wettelijke norm. Ondanks
deze resultaten gaan we door met
monsternames, vooral in risicovolle producten.
We juichen trouwens de ontwikkeling toe dat de
sector steeds vaker zelf monsters neemt, deze
laat analyseren en waar nodig actie onderneemt.
Skal verdenkt champignonbedrijf van fraude
Tijdens een inspectie in 2006 is Skal mogelijke
fraude op het spoor gekomen. Een bedrijf wordt
verdacht gangbare champignons als biologisch
op de markt te hebben gebracht. Omdat Skal
geen opsporingsbevoegdheid heeft, is de zaak
onmiddellijk overgedragen aan de Algemene
Inspectiedienst voor verder strafrechtelijk
onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond
en het dossier ligt op dit moment bij het
Openbaar Ministerie. Skal heeft deze zaak begin
maart jl. via een persbericht algemeen bekend
gemaakt.
Skal geeft voorrang aan de strafrechtelijke
vervolging door het OM en wacht op haar
beslissing. Als het OM het vermoeden van fraude
bevestigt, trekt Skal het certificaat in. In dat
geval mag het bedrijf geen bio-champignons
meer in de handel brengen. Inmiddels heeft het
bedrijf overigens te kennen gegeven uit eigen
beweging te zijn gestopt met handel in biochampignons.
Projectinspecties
De inspectie in 2006 was onderdeel van een
projectinspectie bij meerdere ondernemers met
zowel een landbouwbedrijf als een verwerkingsof handelsbedrijf. Projectinspecties zijn gericht
op een groep geselecteerde bedrijven en op een
specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering. Het
doel van deze projectinspectie was het
administratief traceren van de financiële en de
productstromen bij zowel gangbare als
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biologische champignons.
Naast onderzoek naar zeldzame fraude
inspecteren we elk biologisch bedrijf minstens
één keer per jaar. We houden ook toezicht op de
gehele keten, want we hebben toegang tot alle
schakels. Onze inspecteurs vergelijken de
gegevens van het ene bedrijf met die van het
andere. Zonodig neemt de inspecteur een
accountant mee. Op die manier kunnen we
onregelmatigheden ontdekken.
Wijziging certificatievoorwaarden (normen
en reglementen)
Het Ministerie van LNV heeft op 20 februari 2007
het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht
gewijzigd. Op 2 maart 2007 is dit in de
Staatscourant gepubliceerd. Hieronder volgende
de belangrijkste wijzigingen:
- De geldigheidsduur van het certificaat wordt
verlengd tot drie jaar.
- Een definitie van de basisinspectie is
opgenomen. Een basisinspectie betekent
minimaal één keer per jaar een fysieke inspectie
en beoordeling op risico’s. Daarnaast vindt
tenminste één keer in de drie jaar een volledige
beoordeling op alle normelementen plaats.
- Verwijderd is het lid over de minimale inhoud
van een inspectie.
Het bestuur van Skal heeft op 22 maart 2007 de
Skal-Certificatiegrondslagen aangepast.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Aan de interpretatie van de uitloop voor
varkens is toegevoegd dat er geen afscherming
aanwezig mag zijn waar de uitloop open moet
zijn. Verder moet een uitloop minimaal 4 meter
vrije ruimte hebben vanaf het achterhek waarbij
de onderste 50 cm van het achterhek dicht mag
zijn.
- De meetonzekerheid tussen
laboratoriumresultaten in aangepast van 60%
naar 50%, omdat deze norm inmiddels in heel
Europa geldt.
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De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2007.
U kunt de nieuwe documenten vinden op www.
skal.nl of op verzoek toegestuurd krijgen.
Certificaten voortaan drie jaar geldig
Binnenkort zullen alle nieuw uitgegeven
certificaten drie jaar geldig zijn. Let wel, de
geldigheidsduur van uw huidige certificaat
verandert niet.
Nieuwe regels voor uitloop varkens
Op verzoek van de varkenssector en het
Overlegorgaan Biologische Regelgeving heeft
Skal ingestemd met een uitbreiding van de
interpretatie voor de uitloop van varkens. Alle
partijen kunnen zich vinden in de nieuwe regels.
Waar gaat het om?
Nieuw is dat geen afscherming is toegestaan
waar de uitloop open moet zijn. Ook is nieuw dat
een uitloop minimaal 4 meter vrije ruimte moet
hebben vanaf het achterhek waarbij de onderste
50 cm van het achterhek dicht mag zijn.
De bestaande interpretatie dat maximaal 75 %
van de uitloop overkapt mag zijn, blijft gewoon
gelden.
De nieuwe regels zijn van toepassing op
aanvragen voor (ver)bouwvergunningen die na 1
juni 2007 zijn ingediend.
Biologische mest: houd u aan de regels
Als u op biologische grond mest gebruikt, moet
die zoveel mogelijk biologisch zijn. Op advies
van de sector heeft Skal begin 2006 bepaald dat
van de 170 kg stikstof uit dierlijke mest de
eerste 35 kg van biologische oorsprong moet
zijn. De resterende 135 kg mag u aanvullen met
gangbare dierlijke mest, voorzover deze mest
niet uit intensieve veehouderijsystemen
afkomstig is.
Let op: de eis van minimaal 35 kg per hectare
geldt ook voor 2007. Skal beschouwt het als een
ernstige afwijking wanneer u zich zowel in 2006
als ook dit jaar niet aan dit voorschrift houdt.
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Let op ruwvoer tijdens ophokplicht
Ruwvoer, dus vers of gedroogd voer of kuilvoer,
moet deel uitmaken van het dagrantsoen van
biologisch pluimvee. Als de dieren toegang
hebben tot de uitloop, is daar dagelijks ruwvoer
beschikbaar. Zodra de dieren geen toegang tot
de uitloop hebben, dient u ander ruwvoer te
verstrekken. Houdt u hier rekening mee tijdens
een periode van ophokplicht, zoals sinds 7 maart
jl. weer het geval is.
Aandacht voor uitgangsmateriaal, zoals
uienzaad
Uienzaad moet vanaf dit jaar biologisch zijn. De
inspecteur zal dit controleren aan de hand van
facturen. Skal besteedt dit jaar overigens extra
aandacht aan het uitgangsmateriaal. Bij elke
inspectie let de inspecteur op het gebruik van
biologisch uitgangsmateriaal, de verleende
ontheffingen en het gebruik van gangbaar, nietontsmet uitgangsmateriaal.
Als teler bent u zelf verantwoordelijk voor het
uitgangsmateriaal, ook als u dit laat planten of
zaaien. Dus als de loonwerker hierbij een fout
maakt, zijn de gevolgen wel voor u. Heeft u
vragen? Neem dan contact op met Erik Zandink
(038-426 8114, ez@skal.nl).
Open Dagen Biologica: ook op uw bedrijf
een demo-inspectie?
Biologica organiseert op 23 en 24 juni a.s. de
bekende Open Dagen bij de biologische boer.
Net als vorig jaar willen we het publiek dan ook
graag laten zien hoe een inspectie van Skal in
zijn werk gaat. Daarom zoeken we bedrijven
waar we een demo-inspectie kunnen houden om
zo te laten zien wat er achter het EKO-keurmerk
zit. Let wel, het is geen officiële inspectie!
U kunt zich tot 19 april a.s. opgeven bij Chris
Maan, tel. 038 – 426 8143 of cm@skal.nl.
Bedrijven die nog niet eerder meededen, krijgen
voorrang.
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Wijziging EU-Verordening
In januari 2007 zijn de Verordening (EEG) Nr.
2092/91 (artikel 10 en 11) en bijlage III, deel C
aangepast. Hieronder volgen de belangrijkste
wijzigingen:
- De EU moet toestaan dat ingevoerde
biologische producten in de handel worden
gebracht met een verwijzing naar "biologische
landbouw" op het etiket;
- Derde landen waarvan de productienormen en
inspectieregelingen gelijkwaardig zijn aan die
van de EU, moeten als zodanig worden erkend.
Van die landen wordt een lijst gepubliceerd die
ook op onze website zal verschijnen.
- Verder worden ook inspectie-organisaties
erkend, die bevoegd zijn om de controle uit te
voeren in landen die niet op de lijst van erkende
derde landen staan. Ook daarvan verschijnt een
overzicht.
Wijziging Bijlage VI
In december jl. hebben we u schriftelijk
meegedeeld dat vanaf 1 december 2007 een
nieuwe Bijlage VI van kracht is. Deze wijziging
heeft vooral gevolgen voor zuivel- en
vleesproducenten. Wij adviseren met name deze
bedrijven om de nieuwe Bijlage VI goed te
bestuderen. Dit om verrassingen te voorkomen.
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen
met de afdeling Certificatie, tel 038 – 426 8100.
Wist u dat….?
U als importeur of eerst-geadresseerde altijd
moet nagaan of de merktekens en
handelsbenamingen op het product
overeenkomen met de gegevens op het
certificaat voor invoer. Verpakte producten
moeten zodanig zijn afgesloten, dat zeker is dat
hetgeen de producent of verwerker verpakt
heeft, nog steeds in de verpakking aanwezig is.
Ter bevestiging van een goede ontvangst moet u
vak 18 op het certificaat voor invoer aftekenen.
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Deelname van Skal aan beurzen en
congressen
Bijna wekelijks ontvangen we uitnodigingen om
deel te nemen aan beurzen en seminars. Op
slechts enkele hiervan gaan we serieus in, zoals
de Biofach, het Bio-Congres en bio-vakbeurzen.
Alleen wanneer onze aanwezigheid voor de
bezoekers, andere deelnemers en onszelf een
meerwaarde oplevert, zijn we aanwezig. Die
meerwaarde houdt in het bewust maken van het
belang van toezicht én van uw eigen
verantwoordelijkheid met als doel: een
betrouwbaar bio-product.
Natuurlijk gaan we ook in op verzoeken vanuit
de bio-sector om een tekst en uitleg te geven
over regelgeving en toezicht. We vragen u zelfs
nadrukkelijk om ons daartoe uit te nodigen.
Ontmoet ons op het Bio-Congres
De vorige keer hebben we het over persoonlijk
contact gehad. Dat leverde diverse reacties op.
Zo hebben we de bio-slagers gesproken op een
bijeenkomst die hun toeleverancier had
georganiseerd. Ook zijn we bij de biologische
varkenshouders op bezoek geweest. En wat te
denken van de vele contacten tijdens de Biofach.
Op 4 april a.s. vindt het Bio-Congres plaats. Ook
daar kunt u medewerkers en bestuursleden van
Skal aanspreken. Aanwezig zijn voorzitter Wim
Duffhues, bestuurslid Suzanne van der Pijll, Jaap
de Vries (directeur), Anja Ekkelboom
(financiën), Ingeborg de Groot (hoofd
Landbouw) en Chris Maan (communicatie).
We ontmoeten u graag!

------------------------> De volgende Skal
Actueel verschijnt in juni a.s.
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