Notulen Advies Raad
Datum vastgesteld : 27 september 2021
Datum overleg
: 22 november 2021
Locatie
: Maartensdijk, Tuinderij Eyckenstein
Aanwezig
: Carel Bouma, Harrie Janssen, Joost van Alphen, Luuk Schouten, Karst
Jacob Kooistra, Jan Groen, Oeble Kempenaar, Gerard Hardeman, Tim
Moerman, Yvonne Rietjens (bestuurslid Skal), Krijn Poppe (bestuurslid
Skal), Nicolette Klijnhout-Klijn (directeur Skal).
Afwezig
: Corneel van Rijn, Tjitske Brouwer, Wim van Marrewijk, Kim Wessels en
Hero Havenga de Poel
Voorzitter
Notulist

: Ineke Mastenbroek
: Ellis de Vries

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Het is prettig dat we
na zo lange tijd elkaar voor de tweede keer live zien en spreken. Deze vergadering staat
vooral in het kader van het fysiek weerzien van de adviesraad in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het bestuur van Skal. Dit moment biedt daarmee een fysieke
hernieuwde kennismaking met het bestuur.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Bio-checker; Er wordt door Skal een digitale checker ontwikkeld, die huidige
etiketchecker op de website van Skal vervangt. Uietaard voldoet deze bio checker aan
eisen van de Europese biologische wetgeving en zal vanaf 1 januari 2022; online
beschikbaar zijn via website Skal
Doelgroepen voor de bio-checker:
medewerkers Skal en consumenten

Ondernemers (wel/of niet bekend bij Skal);

Doel: De biocjecker geeft een overzicht van de eisen vanuit de Europese biologische
wetgeving: wat hoort er op het etiket. Of wat moet er op documenten (verpakken,
vervoer en opslag) staan? Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om mee te doen
aan een test. Dinsdag 12 oktober in de ochtend.
4. Notulen
Carel Bouma stond als aanwezig, maar dat was een omissie. Hij was afwezig. Hij heeft nu
wel deelname gelden ontvangen. De deelname gelden worden niet terug geboekt, enkel
met deze vergadering recht getrokken. In die zin dat er geen vergoeding wordt
uitgekeerd aan de heer Bouma voor deelname aan deze vergadering.

Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28A ‹ Postbus 383 ‹ 8000 AJ Zwolle
T 038-4268181 ‹ E info@skal.nl ‹ I www.skal.nl

1

5. Introductie van het bestuur
Zie bijgevoegde presentatie.
Er wordt een toelichting gegeven aan de hand van het government model;
Art 17 van de Statuten geeft aan dat het bestuur bevoegd is om de werkwijze van de
adviesraad vast te leggen. Het is daarbij niet de bedoeling om dit top down te bepalen.
Het bestuur is afhankelijk van de input van de adviesraad. Juist ook omdat de leden zo
dicht tegen de gecertificeerden staan. Het bestuur wil feeling houden met deze
‘werkvloer’. Te meer de regels waar men zich aan moet houden ingewikkeld zijn.
Skal moet daarnaast een mechanisme hebben om haar onpartijdigheid verder vorm te
geven. Dat is een belangrijke taak ook voor de adviesraad.
De aanwezigen zien uitdagingen voor Skal. De Europese Green Deal, de nieuwe bio
verordening, de import worden daarbij als voorbeelden genoemd. Waarbij een aantal
leden benadrukken dat het van groot belang is dat de relatie met LNV goed onderhouden
blijft. Ook dient de biologische sector te waken dat er een ‘wij-zij’-tegenstelling ontstaat.
Het is immers goed om constructief kritisch te zijn, maar daarbij hoort ook de moed
getoond te worden vanuit de sector om van aan aantal processen afscheid te nemen. Het
helpt als de biologische sector aan de voorkant problemen namelijk kan uitsluiten.
De directeur herkent de signalen vanuit de sector en ziet dat LNV significante stappen zet
de goede kant op. Maar alles wat de sector graag zou willen stuit op een aantal forse
beperkingen. De private inspecties kan niet ingeregeld worden omdat het een complexe
inregeling van de organisatie vraagt. De directeur vraagt daarom aan de adviesraadleden
ook daar oog voor te houden en mee te bewegen op relaitische doelen.
Het bestuurslid de heer Poppe wijst op het belang van een goede rolverdeling waarbij het
doel van de adviesraad niet uit het oog verloren mag worden. De adviesraad gaat
immers niet over individuele casusitiek en onderwerpen die de biologische sector
bespreekt met LNV.
De kracht van de adviesraad is met name gelegen in het meegeven van ‘best practices’,
dan wel verbeterpunten bijvoorbeeld op het terrein van de import aan het bestuur en de
Skal organisatie.
Vervolgens krijgen de aanwezigen een rondleiding aanboden door gastheer Luuk
Schouten op zijn tuinderij Eyckenstein.De actielijst van 30 november wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering op 22 november 2021.
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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

Datum afhandeling

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