
Skal in omschakeling
Communicatie en systematiek moeten handhaving verbeteren

f Jolsens Johan Maris is sLal niêt
V allëen bÊzic om binnen de nrcêr

ende bjologische markt een inhaalsla8
te maten, doel is ook desectorop een
ho8er niveàu te brenge. i 'De nieuwe
lichting bij Skal aalgesloten bednjven
heeft heer behoefre aan duidelijke
infomarie over de regels. Met een lees
bare versie van de wetgeving speelt
Skal in op diebehoefte. En mer meer
systematjel in de conrroles en een dui
delijk sanctiebeleid wil skal de handha

De biologische ftarkt heert de afselopen
jareneensierke groeidóorsemáakt. Bij

Skal waren in mei 2000 r30? landbouw.

e. T96veMerkiDgsbedrijven aansêslo.
ten. 'De markt is niet alleen in ohvang
toese.onen, ook de samenstellingisveÍ
àndërd , zegt Johan Maris. 'We coDstate
ren dàtdenieuwkomem meervanuir
connercièlemotieveD zijnomsescha
keld. Een recent gehouden enquête heeft
dirbeeld bdestigd, Uil die enquête
kwamnaarvo.en datmeerdaD de helft
va de bedrijven die in 1999 en 2000 zijn
omgeschaleld dit un zakelijke morieven

'ComDicatie wordl vóor Skal sreeds

belangrjjker', verteltMàns.'voorheen

bestond de markt vooral uit bedrijven diê

vanuit een idealisme werkten en liefst
nos verder gingen dan denomen. skal
hoefde dèze Sroep minde! over regels re

infomeieD. De laaiste ljchring omscha
kelaars blijft echter dichte! bjj de nomen

en wil duidelijkheid over wat die nomen
prcies zijn. wij moeten daàr als contrc
lerende instantie op inspeleD doorbetere
intbmatie over de regels te vebireklen.
Wantalleen als dergelsbekendzijn js

een goede handhaving mogeliik.' skal
geeft dë boeren iníomatie over waar ze
àanroeten voldoe.. Hoe ze dai vewol
gensteeluëchniscb moeten doen, horen
ze vd voorlichrende instanties zoals
DLV enAgrcEco. Wel ondeFteunt Skal
de àangeslóten bedrijven bjj het voeren
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vanhuádministrarie. Hieroóris een
'skal map' ontwikkeld. Màris: Adhinis
tratie wordt door àgràriérs váak eftáren
àls een noodzakelijk kwàád. Meernog
dan gangbareboerenmoetenbiologische
boeren hun zalen a.Lninish€ren Ad de

buiÈnkant valt b,jvoorbe€ld nier È zieD
ol  eendie.welo ln ierb io logischis.

Nieràlleen de zichontwilkelendebiolo
gische malkt dwingr Skal tot een nieuwe,



neercomunicatieve àanpak.'De wet
gevilgwoldtsteedsingewiktelderen ge
detallleerder', vertelt Maris. Sinds au
sustus zijn de nieuwe Europese richrlij
nenvoordeveeteeltinwerkingeetledeD.
voorheen kregen de aán8esloren bedrij
ve. een infomatiehàndboek, waarin de
wetseving in juidische tenen was be
s.hEven. Nuligtervoorde sectorvee
teelt het infomatieblad Vehouderij, een
leesbareveNievd de pFducrievoor
scbrifto die minder discussie zat uirlot<
ken. tlerinfomaiiebiadcontrcleen cer
tificatiêvoordebiolo8ischeprcduclieis
imiddels ook bgchiklaár e! de infor
maiiebladenllaDrenteelten Bereiding
zijn in voorbereiding. Maris: 'Orze be
lugrijkstecommunicaiiekDaldzij! de
iníomaÍebladen, deskal nieuwsbnef
en diMre mailings naar de augêsloten

WelteviÍg gEtq|(ree|s Europê€s
Anders dm de buitenlan&e situatie is
Skal in Nederldd de enige contrcleEnde
instdtie voor de biologische secror. Ma
ris sluit niet uir dar in de toekomsr ook in
NederlaDd de contrcle door meerdeE
partijen uÍgevoe.d zal worden.De nor
men diê Skal hateen zijn gebaseed op
de Ehpese Vercrdening 2092/91. De in
dividuele la.den kmen de r€gels die de
Eurcpese Comissie oplegt wel ver-
scheryen, maar liet afeálken. Aanpas-
sing vd de regel5 wordt uitgevoêrd door
LNv. vooErellen hiercver komen onder
meer van de Raad van Advies ve Slal. In
Nederled is de situatie dat er wêinig
aanwllende regelgeving is gemaált rn
iederelidstaatligtdatanders. Eenvan de
beldsrijkste toelohsrise onrwiklelin
8en bimen de Ewpésê wetgwing vindr
Máris dat voor een adtal onrheÍIingen,
zoals het sebruik vd gangbaar uir
gdssnateriaal, zowel plantáardigals
dierlijk, bimen eDlelejaren de over
sàngsreseling zal allopen.

!\]erkre Skal ror enkêlejalen geleden nog
netdrie cortDleuBvoorde secro.Land
bouw, dataantal is imiddels verdrie
toudigdtotnegen. Voorde setorBerei
di!8 zijn vjjf contrcleurs aangesreld.
Jaarlijks wordr jn iede. bedrijfgenid
deld 2.5dàal, maarminimàaléénmaal,
geconrroleerd. Behalve de inspectie voor
shnende bedrijven, de basisconrrole (de

controle van de administràtie, die meesr-
al wordt aangekondigdl en de serichte
conrmles zjjn recentelijl de prc.jectcon.
ttules ingevoerd, eeD soori van prikacties
die steekprcefsgewijs in Nederlànd se.
houder wordenenwaameeSkal ookeen
beeld wil geven van de secror. zo js dil
jaar seconlroleerd op het sebrui} van al
dan niet chemisch ontsmer maiszaad,

Samenwefien têgên Íraudè
om ÍEude te ondewangen heeft Skál het
initiatief opgwat om inte.sieverte gaan
smênwerken met buirenlandse contrc-
lerende instaties. Met de Belgische con-
troleorga.isaties Blik en Ecocefl ën het
llaDse Ecocert is de samenwerling alge-
stan.Maris:'Ons doel is nietomindivi-
duele be.Lrij@! te sanctioneren, maár on
de s4tor op een hoger niveàu te Lrijgen.
Meestal gaat het niet om het bewust ple

sen vd frarde, maar on afwijkinsen vd
de Egels, zoals bijvoorbeeld het niet
goed voeren van de administ atie. Frau
de heeft echter wel oDze prioriteit. De be
la.gen worden ilmeE stee& grcter.'
Maris geft bovendien aaD dat en een
dtidig sanctiebeleid nu meer en meer
noódzaak is gewoden, zekêr nu er mes
contrcleurs zijn aDgesteld. On dit te be-
reiken is e* stappenpld opgestêld. 'We

willen niet zozeer stEnser hd.lhaven,
maár wel corsequenter' aldus Maris.

Een beldgrijke vemieuwing in de srdjd
tegeD fraudrlêuze pEktijken is de ver
dergamde autónatisering, dievooEl
ondesteDing kàn bieden bjj het trace
ren vd pbducten, Maris: 'Onze grcotste
zorsis datgdglareproducten alsbiolo
sisch worden doorerkocht, zoals eerder
in Franl<rijl, waar gdsbaa. graan be
Mst als biologisch werd verhandeld. Als
inloop en verloopgegevens kumeD
worden gekoppeld kunnen we zien ofer
geensanebarepanijêndebiolosischeke
ten in zijn gekomen. oo} worden onze
coniroleun binnenhori uitgêrust met en
lapiop, zodatzij odine mei het kanroor
verbondën zijn en direcr besóhikl<ing
hebbenóvereen grctehoeveelheidbe-
drijfsgesëvens. Een aDdere stap on de
groeiende markt te bedienen zal nogelijk
gaaD bestaan uither vaker gebtuik ma,
t€n van exreme controleorganisàties.
Mans: 'Cóntrcletechnisch is het omoge
lijkom in dednetotvijf madden dàrher

groeiseizoen duuÍ alle bedrijven re be
zoeken. Bovendien hebje in de biolosi
sche markt te malen met een relátief klei!
aantal bedrijven bimen vaák zeêr sespe
cialiseede bedrijfstal<Ien. Exp€rrise in
hulen is dan effi ciënte1.

ondanks alle vemieuwincen kwan skal
op lSoltobernegatief inhetnieuws. h
het actualiteitenprogma NOVA werd
g$uggereerd dat Slal ten óMhte certi-
ficaten zou hebben vebtlekL
waar het om ging: Vodgjaar kocht
lmporteur Eorizon een pánij door Skal
gecertificerd sesdzaaduitEÈiopié. Bij
conrrole in Nederlod werd op de panij
DDT aangetroffen. skal keurde alsnog ál
hetgen tot prctest van de buirenlandse
leverarcier leidde met een rechtszaak tót
gêvolg. Achteraf bleel dat her lrdse
Ecoce.t al diveFe maleD bij de Erhiopi
sche boeren DDT bad aangetroffen en
partijen had afgekeurd. De leverancier
schálelde vervolg{s S}al in en skal cer
rificeerde. ovêrigens is de partij uiteinde
ljjk nier. als biológisch in de handet ge
bracht. Eenddere zaalbetrorbiologi
sche bietsuiler uit slowakije. Ook hier
werd ee6l. afgeleurd door een buiten
landse contrcle orgdisatie lNaturalis).
Reden tot aÍteuing was het niet Daleven
van eenvoldoendeldge omschakeliDgs-
periode voor de beteelde landbouw-

srond. veFolgens werd skal ingescha-
keld, welke wel certificeede.

Skal Eageerde op de aflaire met een peE-
bericht met de meldiDg dat'er geen prc-
ducten op de marki zijn gebràchl die td
onrechte bet EKo-keumerk voeren'. Niet
tenin geeft Slal in het bencht ool aan dal
de orgdisátie in een groeiende intema
tionale marlt. waarbij 'Skat zich als con
tmteorgmisatie onaÍhaDletijker moest

Saanopstellen,somsmoeirehad om dat
prcces in .omunicatief eD procedu@l
opzicht voldóende te beseleiden'. Imid
dels is een onalïáilelijlë comnissie iD

Sesteld die de dossiers van de betreffen
de prcducten gaàr uitspittên. Chris
Maan, beleidsnedewerlervan Skal:
'Voor het imago van de sector is het be
lansrijk dat we dit verder uitzo€ken. we
werden ovenallen door de berichtseving
van Nova. Eet bevestigr dat we moeten
doorgaan met het verbeleEn vd het
.ontrclesysteem en de comdicatie.
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