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Communicatie bevordert naleving
Graag sta ik even stil bij deze 50e uitgave. Al
meer dan 10 jaar informeren we u met behulp
van de Skal-nieuwsbrief. Aanvankelijk in een
strenge, donkergroene kleur. Later in frisser
groen met een vriendelijker lettertype en
onlangs nog in een nieuwe opmaak met kortere
teksten. De nieuwsbrief is echter geen doel op
zich. Het is een belangrijk communicatiemiddel.
Met als doel: het naleven van de regels. Want
het gaat om de betrouwbaarheid van het
biologische product.
Jaap de Vries, directeur Skal

Skal gaat streng toezien op
kiemremmingsmiddel in bio-aardappelen
Biologische aardappelen kunnen besmet raken
met kiemremmingsmiddel. Dat is vorig jaar uit
monsternames van Skal gebleken.
Laboratoriumanalyse toonde toen het middel
chloorprofam aan.
Besmetting treedt vooral op wanneer bioaardappelen op dezelfde plaats worden bewaard
en verwerkt als gangbare aardappelen.
Bedrijven moeten zelf zonodig drastische
maatregelen nemen om besmetting te
voorkomen.
Skal gaat komend seizoen extra scherp en
gericht controleren op de aanwezigheid van
kiemremmingsmiddel. Wanneer hiervan sprake
is, kan Skal de partij afkeuren. Deze
aardappelen zijn dan niet meer als biologisch te
verkopen.
De aardappelsector is hiervan door Skal op de
hoogte gesteld en ze heeft concrete
voorzorgsmaatregelen aangekondigd, getuige de
mededeling hieronder.
Ingezonden bericht namens de Vakgroep,
Biologica en de NAO

Voorkomen besmetting met residuen:
http://www.skal.nl/Nederlands/htmlinks/nieuwsbrief.htm (2 of 9)14-8-2007 12:21:17

Untitled Document

aardappelsector gaat er voor
De biologische sector staat voor een veilig en
gezond product en dan doe je er alles aan om
mogelijke besmetting met middelen te
voorkomen die niet zijn toegestaan in de
biologische landbouw. Maar dat is niet altijd
even makkelijk omdat je in een groter systeem
van de gangbare landbouw opereert en er dan
verschillende contactmogelijkheden zijn. Zo loop
je in de biologische aardappelproductie risico op
besmetting met chloorprofam of CIPC, een
kiemremmingsmiddel dat in de gangbare
aardappelsector wordt gebruikt. Biologica en de
Vakgroep Biologische Landbouw van Biologica en
LTO (de Vakgroep) ondernemen samen met de
Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) actie
om het risico van besmetting met dit middel
terug te dringen.
De NAO stuurt haar leden een hygiëneprotocol
toe, met richtlijnen hoe besmetting met CIPC bij
verwerking en verpakking van biologische
aardappelen te voorkomen is. De Vakgroep en
Biologica sturen biologische aardappeltelers een
brief met tips om besmetting bij opslag te
voorkomen.
CPE en Skal samen op inspectie
Het Controlebureau Pluimvee, Eieren en
Eiproducten (CPE) en Skal gaan deze zomer
samen inspecties uitvoeren bij
pakstationhouders om te bepalen of eieren met
de juiste aanduiding zijn verhandeld. Het is
immers van groot belang dat een ei met bioaanduiding ook echt biologisch is.
Stuur informatie naar Skal-kantoor
Wanneer u naar aanleiding van een inspectie
nog informatie per post of e-mail wilt nasturen,
doet u dat dan rechtstreeks naar het kantoor
van Skal en niet naar de inspecteur. E-mail van
landbouwbedrijven graag sturen naar
landbouw@skal.nl; van overige bedrijven naar
bereiding@skal.nl. Hartelijk dank voor uw
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medewerking.
Bijlage VI verandert nog dit jaar
Op 1 december 2007 wordt de gewijzigde
Bijlage VI van de EU-Verordening van kracht. Dit
heeft gevolgen voor producenten van zuivel- en
vleesproducten. Wanneer u deze producten zelf
bereidt of wanneer u dat laat doen, is ons advies
om deze bijlage goed te bestuderen. Skal trekt
productspecificaties in die na 1 december 2007
niet meer voldoen. U mag deze producten dan
niet meer als biologisch op de markt brengen.

Hoeveel gangbare varkens mag ik eigenlijk
aankopen?
In principe schaft u biologische varkens aan.
Zijn die echter niet of onvoldoende beschikbaar,
dan kan Skal in enkele gevallen ontheffing
verlenen voor de aankoop van gangbare dieren.
U kunt ontheffing aanvragen met het formulier
Ontheffingsverzoek voor het aankopen van
gangbare dieren. De ontheffingsmogelijkheid
bestaat voor:
1. gangbare gelten, tot een maximum van 20 %
van de aanwezige volwassen zeugen op uw
bedrijf.
2. gangbare gelten, tot een maximum van 40 %
van de aanwezige volwassen zeugen op uw
bedrijf als u uw vermeerderingsstal wilt
uitbreiden met meer dan 30 %.
3. biggen tot 35 kg (aantal onbeperkt) die
bestemd zijn voor de fokkerij. Deze biggen
moeten vanaf het spenen biologisch gehouden
worden.
Als u van uw vleesvarkensbedrijf een gesloten
bedrijf gaat maken, dan kunt u alleen ontheffing
krijgen voor biggen tot 35 kg bestemd voor de
fokkerij (punt 3). Het is niet mogelijk om voor
een nieuwe vermeerderingstak ontheffing te
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krijgen voor gelten of zeugen. Ook is geen
ontheffing mogelijk voor biggen bestemd voor
vleesproductie.
NB. Heeft u gangbare dieren aangekocht zonder
dat ontheffing is verleend, dan zal Skal eisen dat
deze dieren van het bedrijf verwijderd worden.
Geef perceelswijzigingen tijdig en volledig
door
Skal moet altijd over een actueel overzicht van
uw percelen beschikken. Wijzigingen in de
perceelsregistratie dient u daarom door te geven
met het wijzigingsformulier landbouw: aan- en
afmelden van percelen. Dat moet tijdig en
volledig gebeuren, dat wil zeggen met een
recente perceelskaart. Skal neemt onvolledige
aanvragen niet in behandeling.
Soms gaan percelen van de ene aangeslotene
over naar een andere. In dat geval moeten de
afmelding door het ene bedrijf en de aanmelding
door het andere bedrijf gelijktijdig plaatsvinden.
Zo blijven de percelen onder controle staan.
Gebeurt dat niet, dan beschouwt Skal de
percelen als gangbaar, met als gevolg opnieuw
volledige omschakeling.
Biologische (opfok)hennen
Vanaf 1 juli 2007 mogen alleen nog
gecertificeerde broederijen en opfokbedrijven
biologische (opfok)hennen verhandelen. Om het
gebruik van deze hennen te stimuleren heeft
Skal in overleg met de biologische
pluimveesector een nieuwe procedure bepaald
om ontheffing te verkrijgen voor de aankoop van
gangbare jonge hennen.
Nieuw is dat u minimaal drie van de
gecertificeerde broederijen of opfokbedrijven
moet raadplegen die op het aanvraagformulier
staan vermeld. Ook gelden aanvullende eisen
voor het aanbod van jonge biologische hennen.
Formulier nodig?
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Veel aanvraag- of opgaveformulieren voor
landbouwers zijn te downloaden van www.skal.
nl onder “Formulieren voor aangeslotenen” of op
te vragen, tel. 038-4268110.
Tijdelijk meer omschakelingsvoer
toegestaan
Vanwege de schaarste op de grondstoffenmarkt
zijn de rantsoennormen voor biologische dieren
tijdelijk verruimd. Op jaarbasis mag u een hoger
percentage omschakelingsvoer verstrekken aan
uw biologische veestapel. Tot 31 december 2008
geldt:
1. het rantsoen van biologische dieren mag voor
maximaal 50% bestaan uit omschakelingsvoer
(dit was 30%);
2. als men alleen omschakelingsvoer van eigen
bedrijf voert, mag dit percentage verhoogd
worden naar maximaal 80% (dit was 60%).
NB. Bevat krachtvoer omschakelingsvoer, dan
geldt het onder 1 genoemde percentage van
maximaal 50%!
Ingezonden bericht van Dienst Regelingen:

Subsidie voor de Skal-bijdrage
Bent u aangesloten bij Stichting Skal en houdt u
zich bezig met de primaire productie van
biologische landbouwproducten? Dan kunt u bij
Dienst Regelingen een subsidie aanvragen voor
uw Skal-bijdrage in de periode 1 juni tot en met
28 november 2007. De subsidie voor uw Skalbijdrage viel tot voor kort onder de regeling
Subsidie ter Stimulering van de Biologische
Productie (SSBP). Sinds 15 februari 2007 is die
regeling opgenomen onder de Regeling LNVsubsidies als de module
"Voedselkwaliteitsregelingen – Biologisch".
In 2006 al subsidie aangevraagd?
Misschien heeft u in 2006 al subsidie voor uw
Skal-bijdrage aangevraagd via de regeling SSBP
(zie hierboven). In dat geval ontvangt u in 2007
automatisch subsidie voor uw Skal-bijdrage. Dan
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hoeft u nu dus geen subsidie meer aan te
vragen.
Geen subsidie aangevraagd in 2006?
Dan ontvangt u als Skal-aangeslotene
automatisch een aanvraagformulier. Vul dit
formulier in en stuur het terug. Dat moet u doen
in de periode 1 juni tot en met 28 november
2007. U vraagt dan meteen voor vijf jaar
subsidie aan.
Hoeveel subsidie krijgt u?
Maximaal vijf jaar lang vergoedt Dienst
Regelingen de jaarlijkse basisbijdrage van uw
Skal-aansluiting (in 2007 is die bijdrage 650).
Uw aanvraag geldt dus voor vijf jaar. Heeft u
zich in 2007 aangesloten bij Stichting Skal, dan
krijgt u ook eenmalig 225 subsidie voor de
aansluitingsbijdrage. Voor elke uitbetaling
ontvangt u een brief met een berekening van de
subsidie.
Niet meer aangesloten bij Skal?
Bent u niet meer aangesloten bij Skal, dan stopt
de subsidie automatisch. U krijgt dan alleen nog
subsidie over het kwartaal waarin u wordt
afgesloten.
Wilt u meer informatie?
Bel dan met Het LNV-Loket: 0800 – 22 333 22
(op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur). Of kijk
op www.minlnv.nl/loket.

Wist u dat….?
Het gebruik van gangbare agrarische
ingrediënten alleen is toegestaan wanneer deze
voorkomen op Bijlage VI, deel C van de EUVerordening. Van de agrarische ingrediënten
mag dan maximaal 5% bestaan uit producten
van deel C.
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Skal en VWA gaan elkaar informeren
De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) en Skal
gaan voortaan controlegegevens uitwisselen.
Daartoe zijn dit voorjaar afspraken gemaakt.
Het doel hiervan is om de consument betere
waarborgen te bieden op het gebied van
voedselveiligheid en biologische kwaliteit. De
uitwisseling betreft adresgegevens,
analyseresultaten en geconstateerde
afwijkingen. De afspraken zijn een voorbeeld
van efficiënter en effectiever toezicht. We
onderzoeken of dit soort samenwerking ook met
andere controle-instanties mogelijk is.
Internationaal overleg over fraude
Eind mei jl. vond in Bonn een internationale
bespreking plaats over fraude met biologische
producten. Diverse controle-organisaties,
waaronder Skal, enkele ministeries, handelaren
en andere organisaties waren daarvoor naar
Bonn gekomen. Gesproken is over maatregelen
waarmee fraude nog beter te voorkomen en op
te sporen is. Voorbeelden zijn meer
monsternames en onaangekondigde inspecties,
verbeterde methodieken voor controle- en
traceability maar vooral nog verdere
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
de controle-instanties. Daartoe zijn al afspraken
gemaakt, ook in EOCC-verband, het platform
van de Europese bio-certificatie-instellingen.
Kortom: het begin van een bredere, meer
internationale aanpak om het biologisch product
betrouwbaar te houden. Dit najaar volgt een 2daags seminar over aanpak van bio-fraude.
Skal in het NOS radiojournaal
Eind mei jl. heeft het NOS-Journaal radio- en TVopnames gemaakt bij een biologische
geitenhouder en kaasbereider in Drente. Dit in
verband met de stemming in het Europees
Parlement over het EU-bio-logo. Voor Skal was
het een mooie gelegenheid om de
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betrouwbaarheid van biologisch te profileren.
Hoewel de uitzending beperkt bleef tot een
radiorapportage was de boodschap duidelijk: de
controle op bio is en blijft streng.
Record aantal aangesloten bedrijven
Bedroeg begin 2007 het aantal aangesloten
bedrijven nog ca. 2400, momenteel zijn dat er
meer dan 2510. Nog nooit stonden zoveel
bedrijven onder controle van Skal. Wat opvalt is
dat het aantal landbouwbedrijven na jaren weer
langzaam maar zeker toeneemt.
Vanuit het bestuur
Tijdens de bestuursvergadering op 8 juni jl. is
Frans Loefs toegetreden tot het bestuur van
Skal. Hij heeft als vertegenwoordiger van de
Vereniging van Biologische Producenten de
plaats ingenomen van Albert de Hollander. Het
Bestuur heeft het jaarverslag en jaarrekening
over het afgelopen kalenderjaar goedgekeurd.
Na afloop van de vergadering bezocht het
bestuur een handelscentrum voor bio-groenten
en een biologische glastuinder.
------------------------> De volgende Skal
Actueel verschijnt in september a.s.
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