Notulen Advies Raad
Datum vastgesteld : 29-maart-2021
Datum overleg
: 30-11-2020
Locatie
: Zwolle zowel fysiek als digitaal
Aanwezig
: Carel Bouma, Harrie Janssen, Joost van Alphen, Luuk Schouten, Karst
Jacob Kooistra, Jan Groen, Corneel van Rijn, Oeble Kempenaar, Wim van
Marrewijk, Hero Havenga de Poel, Nicolette Klijnhout-Klijn (directeur Skal),
Sara Kuijer (specialist Toezicht) en Norbert Teijgeler (controller Skal)
Afwezig
:Tim Moerman, Henk Spruit, Corneel van Rijn, Tjitske Brouwer en Gerard
Hardeman.
Voorzitter : Ineke Mastenbroek
Notulist
: Ellis de Vries
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezige.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Ineke heeft voorafgaand alle leden een weblink toegestuurd om kennis te nemen van het
eindverslag van de HFAA audit.
Mededelingen directeur Skal;
Skal intern
Nicolette geeft aan dat er op dit moment bij Skal veel dynamiek is. Dit heeft o.a. te
maken met de eindconclusie van het HFAA rapport. De conclusie van dit rapport is de
directe aanleiding geweest voor de geplande groei van Skal. De begroting en de nieuwe
tarieven voor 2021 zijn op 15 november 2020 ingediend bij het Ministerie. Hierbij is
uitgegaan van een personeelsgroei van 30 fte binnen Skal. Gelet op de huidige grootte
van Skal (64 fte) vraagt dit veel capaciteit voor opleiding van nieuwe medewerkers.
Tuchtrecht
Skal is in samenwerking met LNV een project gestart om het tuchtrechtmodel te
optimaliseren voor toepassing bij Skal.
Wijziging structuur organisatie Skal
Nicolette licht toe dat de organisatiestructuur binnen Skal is gewijzigd. Team Toezicht &
Ontwikkeling wordt gesplitst in 2 afdelingen (team Toezicht & Handhaving en team Beleid
& Ontwikkeling). Hierdoor wordt het management team uitgebreid waarbij de manager
van Beleid & Ontwikkeling de rol gaat vervullen van plaatsvervangend directeur.
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Standpunt bestuur inzake advies private keurmerken inspecties
Nicolette geeft een terugkoppeling op het advies van de adviesraad inzake de private
inspecties. Het advies is op 18 november 2020 binnen het bestuur van Skal besproken.
Het bestuur heeft richting LNV aangegeven dat Skal inspecteurs deze inspecties
technisch inhoudelijk kunnen uitvoeren. Het is essentieel dat er een volledige en
duidelijke scheiding moet komen tussen de inspectie privaat keurmerk en het publieke
wettelijke keurmerk van bio. Het is juridisch niet toegestaan de private inspecties
integraal te combineren en uit laten voeren door 1 inspecteur. Een dergelijke scheiding
vergt dermate veel tijd en inspanning dat dit voor Skal in 2021 niet is te realiseren. Skal
blijft op dit moment met de keurmerken Demeter en Eko wel in gesprek, maar een
integrale aanpak in bredere zin moeten de leden nu niet verwachten.
Karst is door CUC benadert om te onderzoeken of Skal bereid is om met CUC samen te
werken om bij de inspecties de overige private standaarden hierin mee te nemen.
Nicolette geeft aan dat Skal de inspecties voor Demeter momenteel uitbesteed aan CUC.
Met veel private keurmerken is een samenwerking niet haalbaar vanwege de
verscheidenheid aan bedrijven. Hierdoor gaat er bovendien voor Skal teveel
inspectiecapaciteit verloren.
Jan vult aan dat het advies tot doel had het aantal erfbetreders te verminderen. Vanuit
de sector zal dit tot teleurgesteldereacties leiden, al begrijpt hij de beweegredenen van
Skal. Juist, omdat het een zeer complex vraagstuk is.
Standpunt bestuur inzake vacatievergoeding adviesraadleden
Nicolette meldt dat de huidige onkostenvergoedingsregeling komt te vervallen en het
bestuur heeft ingestemd met een vacatievergoeding van €200,- per deelgenomen
vergadering per adviesraad lid met ingang van 01 januari 2021.
4. Vaststellen notulen Adviesraad 22 juni 2020
De voorzitter heeft van de leden geen op- of aanmerkingen ontvangen over de notulen
van 22 juni 2020. De notulen worden hiermee vastgesteld.
N.a.v. de notulen 22 juni 2020
Openstaand uit de vorige:
Luuk geeft aan dat hij in gesprek gaat met een Skal inspecteur over de wijze waarop
tuinderijen ‘met directe afzet’ op een praktische manier een massabalans of
oogstregistratie kunnen opstellen. Dit gesprek zal op 11 december 2020 plaatsvinden.
Ineke stelt vast dat de op deze wijze directe input vanuit de adviesraad naar de
uitvoering door Skal wordt gerealiseerd
N.a.v. Actielijst;
- tuchtrecht stand van zaken; blijft staan
- advies tarieven; agendapunt vandaag
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- oppakken signalen uit de sector om partijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen;
door geagendeerd; blijft staan

5. Voorlichting B2C project (retail en dergelijke en marktkramen) door mw.
Sara Kuijer
Sara geeft een presentatie over de ontwikkelingen van het B2C project.
Vanuit de HFAA audit 2019 en de nieuwe Bio-verordening is het project B2C opgestart.
Dit project zal in 2021 worden geïmplementeerd.
Joost/Oeble vragen of de focus van het B2C project meer op de bereidwillige
geregistreerde ligt of op de niet-geregistreerde. Sara legt uit dat het uiteindelijke doel
blijft om alle bedrijven te registreren die certificatieplichtig zijn. Gelet op het grote
verwachte aantal zal de focus meer gericht zijn op het registratieproces van de nieuw
geregistreerde. Vanuit het toezicht zullen niet-geregistreerde geattendeerd worden om
zich alsnog aan te melden.
Ineke stelt voor om eind 2021 de balans op te maken over het aantal geregistreerde om
ongelijkheid binnen dit segment te voorkomen. De adviesraad stemt hiermee in.
Nicolette licht toe dat Skal oog heeft voordoelstellingen die vanwege de certificatie- en
toezichtplicht vanuit de EU botsen met de ambitie van de sector. Denk aan de wens om
onnodige verpakking te verminderen en om de biologische omzet te vergroten.. Skal
heeft de taak om de wetgeving te implementeren en erop toe te zien dat deze wordt
nageleefd waar ook verantwoording voor afgelegd dient te worden. Skal is niet in de
positie om de wetgeving op dit gebied aan te passen of hier een eigen interpretatie aan
te geven.
Ineke geeft de leden het advies om een lobby over de tegenstrijdige belangen via de
brancheorganisaties te laten verlopen die nauw contact hebben met de EU.
Luuk vraagt of er nog een uitzonderingspositie wordt opgenomen voor marktkramen met
een zeer beperkte biologische omzet. Nicolette verwijst naar een motie die tijdens de
begrotingsbehandeling van het LNV is ingediend. De minister heeft toegezegd de
uitzonderingspositie toe te gaan passen. De betreffende uitzondering is opgenomen in de
nieuwe Bio-verordening en zal op zijn vroegst in 2022 toegekend kunnen worden.
6. Tarieven Skal 2021
Nicolette geeft een presentatie over de nieuwe tarieven 2021.
Nicolette licht toe dat de tarieven worden vastgesteld aan de hand van nationale en
Europese wettelijke kaders. De Controle Verordening (OCR) omschrijft en categoriseert
de specifieke verschillende kostensoorten die Skal in rekening brengt en gedragen
worden door de sector.
Vanwege het uitstellen van de nieuwe Bio-verordening kan het ‘laag risico’ arrangement
in 2021 niet worden ingericht. Voor bestaande gecertificeerde bio-bedrijven zijn er in
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2021 twee toezichtarrangementen mogelijk: hoog en normaal. Daaraan zijn tarieven
gekoppeld. Er is een apart tarief voor de doelgroep die rechtstreeks aan de
eindconsument verkoopt zoals webshops, winkels en marktkramen.
Nieuw is de vergoeding van een jaarlijkse certificatiebijdrage en een toezicht bijdrage.
Hiermee komt het starttarief bij een inspectie te vervallen. Tevens levert LNV een
financiële bijdrage aan het toezicht op niet-geregistreerden en de afhandeling van OFIS
meldingen.
Nicolette geeft aan dat de groei van nieuwe geregistreerden de afgelopen jaren flink is
toegenomen. Hierdoor heeft Skal op enkele gebieden efficiëntie gerealiseerd.
Tegelijkertijd vereist de Europese Commissie meer inspanningen van Skal op het gebied
van haar toezichtstaken en verlangt de sector, maar ook de maatschappij, om haar meer
te informeren. Deze ontwikkelingen brengen extra taken met zich mee wat inherent leidt
tot extra kosten.
In 2021 zullen voor 90% van de aangesloten bedrijven de tarieven dalen of gelijk blijven.
Vanwege het vervallen van het starttarief dalen de kosten voor aanmelden en toelating
van nieuwe bedrijven. Het percentage aan ‘hoog risico’ bedrijven stijgt. Hierdoor zullen
een aantal geregistreerden geconfronteerd worden met hogere kosten, omdat er extra
geïnspecteerd wordt.
Op dit moment zijn de nieuwe tarieven ter goedkeuring aangeboden aan de Minister.
De voorzitter stelt vast dat de leden behoefte hebben aan een document waarin is
omschreven welke onderwerpen uit het HFAA audit rapport van invloed zijn op de
tarieven van Skal. Zo`n vertaalslag kan als startpunt dienen om te beoordelen welke
kosten voor rekening van Skal zijn en welke kosten mogelijkerwijs aan LNV toebehoren.
Deze presentatie over de tarieven is op 30 november nagezonden.
7. Rondvraag en Sluiting
Hero wil graag weten hoe hij bedrijven kan aandragen bij Skal die zonder bio certificaat
handelen of misbruik maken van het bio certificaat. Nicolette zorgt ervoor dat Hero
hierover ingelicht wordt.
Jan merkt op dat er weinig tumult is ontstaan na het uitkomen van het HFAA audit
rapport en vraagt zich af wat de verwachting van Skal is. Nicolette verwacht dat het
document meer aandacht zal krijgen zodra de brief van de Minister in behandeling
genomen wordt.
Jan brengt de aankomende Biobeurs/kennisweek onder de aandacht die gehouden wordt
in de week van 18 t/m 22 januari 2021.
Ineke zal mw. Feunekes van het voedingscentrum in het algemeen informeren over de
certificatieplicht van de verkooppunten.
De voorzitter sluit vervolgens om 17:45 uur de vergadering.
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Actiepunten lijst vergadering 30 november 2020

onderwerp

Besproken in de
vergadering

1. stand van zaken
tuchtrecht mede naar
aanleiding van het
overleg met de
voorzitter en een tweetal
ar-leden

22-06-2020

2. Oppakken van
28 – 09 - 2020
signalen uit de sector om
partijdigheid en
onafhankelijkheid te
waarborgen.
3. Directeur
30-11-2020
Voedingscentrum
informeren
4. Update B2C project op 30-11-2020
de agenda van 22
november 2021
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