Registratieformulier Skal Biocontrole
(versie landbouw)

Nummer: wordt door Skal ingevuld

Ik maak graag gebruik van de spoedprocedure voor het toelatingsonderzoek..
Mijn bedrijf wil met spoed bezocht worden voor het toelatingsonderzoek. Ik ben mij ervan bewust dat ik hiervoor het extra tarief
betaal zoals vermeld in het Skal-tarievenblad R16.

De gegevens die u opgeeft, moeten overeen komen met uw
inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

MIJN BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam:
Handelsnamen:
Contactpersoon:

dhr

mevr

E-mail:
E-mail facturen:
KvK nummer:
SBI code(s)*:
Correspondentieadres:
Postcode + plaats:
Vestigingsadres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Website:
RVO-nummer:

Alle vestigingen met bio-activiteiten moeten onder hetzelfde bedrijf (zelfde kvk-nummer) zijn ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als u een (opslag)locatie huurt.

*SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een overzicht van de SBI-codes kunt u vinden op de website van de
Kamer van Koophandel.

BEDRIJFSONDERDELEN HOOFDLOCATIE
Hieronder kunt u aangeven welke bedrijfsonderdelen u wilt registeren bij Skal:
Veehouderij
Melkveehouderij

Aantal dieren
Koeien
Schapen
Geiten
Paarden

Vleesveehouderij

Rundvee
Schapen
Geiten
Paarden
Varkens, vermeerdering
Varkens, mesterij
Varkens, gesloten

Pluimveehouderij

Leghennen
Vleespluimvee
Overig

Opfok

Koeien
Schapen
Geiten
Pluimvee

Imkerij

Aantal om te schakelen bijenvolken:

Plantaardige productie
Akkerbouw

Aantal hectare
Vollegrondsgroenten
Granen
Rooivruchten

Tuinbouw

Vollegrondsgroenten
Glasgroenten
Witlof

Fruitteelt

Groot fruit
Klein fruit
Noten

Vermeerdering

Groentezaad
Bloemenzaad
Zaaigranen
Graszaad
Overige zaden
Vegetatief teeltmateriaal

Opkweek

Tuinbouw
Sierteelt
Boomteelt
Fruitteelt

Sierteelt

Snijbloemen vollegronds
Snijbloemen onder glas
Potplanten
Bloembollen
Vaste planten

Kruidenteelt

Vollegrond
Potten

Paddenstoelen
Boomteelt

Bomen/heesters

Vergaren
Veevoedergewassen/ weidegrond/ uitloop

Aquacultuur
Dierlijk

Aantal ton/jaar
Weekdieren
Anders, nl

Plantaardig

Zeewier
Algen
Anders, nl

Geef uw gangbare bedrijfsonderdelen voor deze locatie hier op:

TWEEDE LOCATIE
Vestigingsadres:
Postcode + plaats:
SBI code(s)*:

BEDRIJFSONDERDELEN TWEEDE LOCATIE
Hieronder kunt u aangeven welke bedrijfsonderdelen u wilt registeren bij Skal:
Veehouderij
Melkveehouderij

Aantal dieren
Koeien
Schapen
Geiten
Paarden

Vleesveehouderij

Rundvee
Schapen
Geiten
Paarden
Varkens, vermeerdering
Varkens, mesterij
Varkens, gesloten

Pluimveehouderij

Leghennen
Vleespluimvee
Overig

Opfok

Koeien
Schapen
Geiten
Pluimvee

Imkerij

Aantal om te schakelen bijenvolken:

Plantaardige productie
Akkerbouw

Aantal hectare
Vollegrondsgroenten
Granen
Rooivruchten

Tuinbouw

Vollegrondsgroenten
Glasgroenten
Witlof

Fruitteelt

Groot fruit
Klein fruit
Noten

Vermeerdering

Groentezaad
Bloemenzaad
Zaaigranen
Graszaad
Overige zaden
Vegetatief teeltmateriaal

Opkweek

Tuinbouw
Sierteelt
Boomteelt
Fruitteelt

Sierteelt

Snijbloemen vollegronds
Snijbloemen onder glas
Potplanten
Bloembollen
Vaste planten

Kruidenteelt

Vollegrond
Potten

Paddenstoelen
Boomteelt

Bomen/heesters

Vergaren
Veevoedergewassen/ weidegrond/ uitloop

Aquacultuur
Dierlijk

Aantal ton/jaar
Weekdieren
Anders, nl

Plantaardig

Zeewier
Algen
Anders, nl

Geef uw gangbare bedrijfsonderdelen voor deze locatie hier op:

DERDE LOCATIE
Vestigingsadres:
Postcode + plaats:
SBI code(s)*:

BEDRIJFSONDERDELEN DERDE LOCATIE
Hieronder kunt u aangeven welke bedrijfsonderdelen u wilt registeren bij Skal:
Veehouderij
Melkveehouderij

Aantal dieren
Koeien
Schapen
Geiten
Paarden

Vleesveehouderij

Rundvee
Schapen
Geiten
Paarden
Varkens, vermeerdering
Varkens, mesterij
Varkens, gesloten

Pluimveehouderij

Leghennen
Vleespluimvee
Overig

Opfok

Koeien
Schapen
Geiten
Pluimvee

Imkerij

Aantal om te schakelen bijenvolken:

Plantaardige productie
Akkerbouw

Aantal hectare
Vollegrondsgroenten
Granen
Rooivruchten

Tuinbouw

Vollegrondsgroenten
Glasgroenten
Witlof

Fruitteelt

Groot fruit
Klein fruit
Noten

Vermeerdering

Groentezaad
Bloemenzaad
Zaaigranen
Graszaad
Overige zaden
Vegetatief teeltmateriaal

Opkweek

Tuinbouw
Sierteelt
Boomteelt
Fruitteelt

Sierteelt

Snijbloemen vollegronds
Snijbloemen onder glas
Potplanten
Bloembollen
Vaste planten

Kruidenteelt

Vollegrond
Potten

Paddenstoelen
Boomteelt

Bomen/heesters

Vergaren
Veevoedergewassen/ weidegrond/ uitloop

Aquacultuur
Dierlijk

Aantal ton/jaar
Weekdieren
Anders, nl

Plantaardig

Zeewier
Algen
Anders, nl

Geef uw gangbare bedrijfsonderdelen voor deze locatie hier op:

CERTIFICATIEOVEREENKOMST
Hierbij verklaar ik dat ik mij wil registeren bij Skal Biocontrole. Dit betekent:
1. Dat ik mij houd aan de voorschriften uit geldende

bio-wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen
van Skal.

2. Dat de door mijn bedrijf gehanteerde voorwaarden niet
toepasselijk worden verklaard;

3. Dat ik de tarieven in het Skal-tarievenblad R16 heb gelezen;
4. Dat ik de eenmalige registratiebijdrage, de jaarlijkse
abonnementbijdrage, het jaarlijkse inspectietarief

en eventueel andere in rekening gebrachte tarieven zal

betalen, zoals die in Skal- Tarievenblad R16 worden benoemd
en zijn goedgekeurd door het ministerie van LNV. Dat ik

autoriteiten en organen, inclusief onderzoekresultaten,

indien dat benodigd is in het kader van een onderzoek t.b.v.
de controle op de biologische verordening;

9. Dat ik akkoord ben met het feit dat Skal mijn
bedrijfsgegevens deelt met:

• de biologische sectororganisatie Bionext (NAW-

		 gegevens en gecertificeerde bedrijfsprocessen)
• Onderzoeksbureau DESAN, ten bate van het

		 klanttevredenheidsonderzoek van Skal.

10. Dat de inspecties door mij administratief worden

voorbereid als aangegeven op www.skal.nl. Alle procedures,

weet dat de eenmalige registratiebijdrage en de jaarlijkse

documenten en werkinstructies waarmee aangetoond kan

registratie;

klaar voor beoordeling van de inspecteur. Ik ben

abonnementbijdrage verschuldigd zijn vanaf de datum van
5. Dat ik de contactpersoon machtig voor alle Skal zaken;

6. Dat ik via de website van Skal kennis heb genomen van de
producten en / of activiteiten die niet gecertificeerd
kunnen worden;

7. Dat Skal mijn bedrijfsgegevens op haar website publiceert
na certificatie (NAW en gecertificeerde bedrijfsprocessen);

8. Dat Skal mijn bedrijfsgegevens deelt met controlerende

worden dat het certificaat behaald kan worden, liggen
ermee bekend dat bij onvoldoende voorbereiding het
toelatingsonderzoek kan worden afgebroken.

11. Dat ik mijn volledige medewerking verleen bij alle soorten
inspecties door Skal Biocontrole.

12. Dat ik geen biologische producten verhandel voordat ik
het biologisch certificaat heb behaald voor mijn
bedrijfsactiviteit(en).

Ik ben volgens de registratie in het handelsregister van de Kamers van Koophandel bevoegd om te tekenen:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Ik maak gebruik van het speciale tarief voor kleine 100% bio-bedrijven. Dit lagere tarief is voorbehouden aan kleine 100%
biologische bedrijven. De voorwaarden voor dit aangepaste tarief zijn:

- de biologische omzet over dit boekjaar is naar verwachting €50.000 of lager, èn:

- mijn bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor gangbare producten

Mijn bedrijf voldoet aan beide voorwaarden:

JA

NEE (Aankruisen wat van toepassing is).

Ik heb een duidelijke perceelskaart van de aan te melden percelen toegevoegd.
LET OP! Zonder perceelskaart verwerken we de registratie niet.

Skal behoudt zich het recht voor de documenten met betrekking tot de aantoonbaarheid op te vragen.

Mocht blijken dat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden dan ontvangt u een aanvullende factuur.

U kunt het registratieformulier en de certificatieovereenkomst, ingevuld en ondertekend sturen aan landbouw@skal.nl

