Notulen Advies Raad
Datum vastgesteld : 28 maart 2022
Datum overleg
: 22 november 2021
Locatie
: Digitaal
Aanwezig
: Carel Bouma, Harrie Janssen, Joost van Alphen, Luuk Schouten, Jan
Groen, Oeble Kempenaar, Gerard Hardeman, Tim Moerman, Tjitske
Brouwer, Wim van Marrewijk, Hero Havenga de Poel, Henk Spruijt,
Nicolette Klijnhout-Klijn (directeur Skal; aanwezig op kantoor in Zwolle),
Richard Soons (specialist Toezicht).
Afwezig

: Corneel van Rijn, Karst Jacob Kooistra en Kim Wessels.

Voorzitter
Notulist

: Ineke Mastenbroek (aanwezig op kantoor in Zwolle)
: Ellis de Vries (aanwezig op kantoor in Zwolle)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Wim van Marrewijk
wil graag bij de rondvraag terugkomen op de implementatie van de processen rond de
nieuwe bio verordening (EU 848/2018).
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen inclusief jaaragenda 2022
Joost van Alphen had de vorige vergadering aandacht gevraagd voor de signaalfunctie en
hoe de adviesraadleden die functie verder zouden kunnen verbreden. Dit komt in juni
2022 terug als onderwerp op de agenda van de adviesraad. Henk Spruijt geeft aan dat
hij wel aanwezig was, en dat is inmiddels aangepast door de notulist.
Naar aanleiding van het vorig overleg dat de adviesraadleden hebben gehad met
vertegenwoordigers van het bestuur van Skal het volgende; in dat overleg is duidelijk
naar voren gekomen de noodzaak en de wens van het bestuur, dat de adviesraad haar
positie richting het bestuur pakt door nadrukkelijke input te leveren richting het bestuur.
Daarom ligt er nu een jaarplanning met onderwerpen voor de adviesraad. Dat kan dienen
als een ondersteuning voor die rol richting het bestuur.
Het is de bedoeling dat de adviesraadleden verschillende onderwerpen gaan
voorbereiden. Iedereen kan zich daarvoor melden bij de voorzitter. Uiteraard kan ook
ruggespraak met de directeur van Skal gehouden worden als dat op prijs gesteld wordt.
Op 20 juni 2022 is het de bedoeling dat we elkaar fysiek treffen bij Gerard Hardeman.
Op 26 september 2022 zal het stelsel certificering en toezicht op de agenda komen.
Op 21 november 2022 in ieder geval de agenda voor 2023.
Er zijn verder geen vragen en of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
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4. Toezicht en handhaving door Richard Soons
Zie bijgevoegde presentatie, die nadien is nagezonden inclusief het jaarplan van
de afdeling Toezicht en Handhaving.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt Joost van Alphen of de handhaving tot minder
zwart wit situaties kan leiden. Er is immers in de praktijk ook een ‘grijs gebied’ waar de
normering minder scherp ligt.
Richard Soons geeft aan dat het inspectierapport meer mogelijkheden biedt om
nuanceringen aan te geven dan wel aanvullende opmerkingen te plaatsen. En daarmee
ook verbeterpunten of aandachtspunten aan te geven zijn die niet meteen tot een
afwijking leiden. Op die manier kan invulling worden gegeven aan wat genoemd wordt
als ‘grijs gebied’.
Carel Bouma is geinteresseerd in de voortgang rond de controles van supermarkten.
Richard Soons signaleert in de retail dat we als Skal op hoofdlijn zichtbaar zijn. Skal heeft
nu zo’n 600 inspecties in grote winkelgebieden afgerond. Deze inspecties waren risico
gericht gebasseerd.
Carel Bouma benadrukt het belang van de controle op winkels.
Nicolette Klijnhout maakt duidelijk dat Skal meer dan 2 jaar in gesprek is met de retail
over hun bio assortiment en de controle erop. Als bio producten voorverpakt zijn, is er
weinig tot geen risico te verwachten, dan geldt de certificeringseis niet. Voor losse bio
producten geldt onverkort de meldingsplicht en cerificering. Er ligt nu een motie Bisschop
van nov 2020 die de regering verzoekt om op korte termijn met betrokken
branchepartijen in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen voor verkooppunten
met een beperkte omzet van bio producten. Juist voor deze groep zou, volgens de motie,
een vrijstelling moeten komen, omdat de certificering voor deze groep relatief duur is.
De uitvoering van die motie ligt nu in handen van de minister.
Oeble Kempenaar vraagt zich af of voor de meldingen veel zaken op Skal afkomen.
Aangezien de import lang moet wachten, voordat een partij door Skal wordt vrijgegeven.
Nicolette Klijnhout geeft aan dat er een combinatie van factoren ten grondslag liggen aan
het feit dat import moet wachten. Er komen namelijk veel meldingen binnen met de
bijbehorende monsters. Daarnaast is er een gespannen arbeidsmarkt waarin
gekwalificeerd personeel moeilijk is te vinden. Gelijktijdig schetst Nicolette Klijnhout dat
er voor de herinrichting van de import een task force bestaat, waar Skal aan deelneemt.
Oebele Kempenaar stelt zichzelf de vraag of de invoerregels zoals we die nu kennen
worden uitgesteld?
Nicolette Klijnhout acht de uitstel van de importinrichting niet als een reeel uitgangspunt.
Nederland heeft de Europese Commissie laten weten dat de invoer binnen een jaar door
Nederland geimplementeerd gaat worden. Het is nu nog te vroeg om daar een
eindplaatje over mee te geven.
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Jan Groen wil ter overweging meegeven aan Skal om met betrekking tot de import aan
Europa een duidelijk signaal af te geven. De zero residu houding is niet realistisch.
Nicolette Klijnhout herkent de invoeringsproblemen die ook bijvoorbeeld door Duitsland
worden benoemd. LNV heeft dit ook in beeld en bespreekt dit thema in Brussel. Skal is
uitvoerder en staat op afstand van dat Europees bestuurlijke toneel. De reeds eerder
genoemde task force brengt de vraagpunten voor Europa wel in beeld. Voor de
duidelijkheid is het van belang de adviesraad mee te geven dat Skal geen toegang heeft
tot Traces, we kunnen Traces enkel inzien. Dus de huidige werkwijze verandert niet. Er
vindt enkel een verschuiving plaats naar producten in plaats van landen van de
guideline. Het is nog te vroeg om gedetailleerd uit te leggen hoe Traces uit gaat pakken.
En hoe dit op de controle en toezicht gaat uitpakken.
De adviesraad maakt zich zorgen over de regels en de ontwikkeling rond import.
Met betrekking tot de retail is er een discussie gaande in Europa, maar het is een
vreemde ontwikkeling dat de biologische wereld gedwongen wordt om te verpakken.
De adviesraad is positief over het aantal inspecties van 600.
De impact van residu meldingen is groot. Jan Groen stelt zich de vraag of er naast residu
meldingen ook zogenaamde ‘ruis’meldingen bestaan? Hij maakt zich er zorgen over of we
niet te streng zijn.
Richard Soons maakt helder dat elke melding er een is. Skal werkt niet met
ruismeldingen.
Nicolette Klijnhout vult daarbij aan dat Skal geen actie drempelnorm mag gebruiken,
noch het gebruik van meetonzekerheden toestaat. Simpelweg omdat Brussel die ruimte
niet beidt aan Skal. Ze snapt de zorg van de aanwezige leden, maar Brussel bepaalt hoe
Skal met meldingen van residuen moet beoordelen. Daar heeft Skal geen eigen ruimte
voor invulling in.
Richard Soons benadrukt tot slot dat fraude signalen door Skal onderzocht worden.
5. Presentatie Nicolette art 28-29 EU 848/2018 HACCP methodiek
(nagezonden)
Nicollete Klijnhout legt uit dat contiminatie op biologische producten vermijden moet
worden. Dat principe blijft onverkort in de nieuwe bio-verordening gelden.
Luuk Schouten vraagt zich af of alle kosten op de schouders van de exploitant rusten bij
een melding.
Nee legt Nicolette Klijnhout uit dat is niet het geval, tenzij er een afwijking leidt tot een
herinspectie. Uiteraard kunnen er kosten ontstaan bij afnemers en opslaglocaties.
Hero Havenga de Poel is benieuwd of de GLOBALG.A.P. methode hier ook onder valt.
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Nee dat is niet het geval, de risicobeoordeling daarvan is anders en vooral gericht op
voedselveiligheid. Terwijl deze beschreven methode gericht is op de biologische
producten.
Luuk Schouten heeft zo zijn twijfels of deze wetgeving goed gaat werken bij kleine
tuinders. Wellicht moeten die mee gaan doen met een pilot.
Ook Gerard Hardeman vindt een pilot een goede gedachte en zou zich daarvoor graag
willen aanmelden.
Die mogelijkheid bestaat bevestigt Nicolette Klijnhout.
6. Rondvraag
Wim van Marrewijk heeft zorgen over de handhaving van meststoffen in relatie tot
kassen en hoe Skal daarin acteert.
Nicolette Klijnhout maakt duidelijk dat de biologische wetgeving gedetailleerd is. In
Europa is het Cop de vergadering die intepretaties verder bespreekt en meegeeft aan de
Commissie. Dat Skal wellicht de leden niet goed heeft meegenomen ligt grotendeels aan
nieuwe medewerkers die nog ingewerkt worden. Separaat zal Skal terug komen op de
concrete vragen van Wim van Marrewijk en Hero Havenga de Poel.
Hero Havenga de Poel constateert dat Skal in percentage fors gegroeid is. Dat maakt
Skal ook mede kwetsbaar in zijn optiek.
Nicolette Klijnhout herkent de groeipijn die de organisatie nu doormaakt. Bovendien is de
arbeidsmarkt krap, dus werknemers moeten langere perioden ingewerkt worden.
Mede gelet op de juridifisering van de omgeving van Skal vraagt Jan Groen zich af hoe
het daar mee staat?
Nicolette Klijnhout benadrukt dat Skal net als elke organisatie ook last heeft van
werknemers die getroffen zijn door Covid. Daardoor vallen inspecties uit, duurt het
langer dat processen vlot verlopen. Maar daar heeft iedereen in Nederland zijn weg in te
bewandelen. Het overgrote deel van de inspecties verlopen goed en op schema. En
daarnaast handhaaft Skal op een zorgvuldige wijze.
Jan Groen meldt met gepaste trots vanwege de classificatie van zijn bedrijf in hoogrisico
toezichtsarrangement, de tweede inspectie glansrijk is door gekomen. Hij wordt
gecomplimenteerd door de adviesraadleden.
Verder zijn er geen vragen en wordt de vergadering om 18:02 uur afgesloten.
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Actiepunten lijst vergadering 22 november 2021

onderwerp

Besproken in de
vergadering

1. stand van zaken
tuchtrecht mede naar
aanleiding van het
overleg met de
voorzitter en een tweetal
ar-leden
2. Oppakken van
signalen uit de sector om
partijdigheid en
onafhankelijkheid te
waarborgen.
3. Update B2C project op
de agenda van 22
november 2021
4. Voorbereiden van
verschillende
onderwerpen

22-06-2020

Datum afhandeling

28-09-2020

30-11-2020

21-11-2021
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