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Wetgeving & Toezicht 

In Nederland staan ruim 1.500 bedrijven 
geregistreerd bij Skal, de controleorga-
nisatie voor biologische productie. Daar-
naast houdt Skal toezicht op evenveel bio-
logische landbouwbedrijven. Dit alles met 
als doel een betrouwbaar bioproduct.
Skal zag steeds vaker levensmiddelen-
producenten gedeeltelijk of volledig 
overschakelen op biologische productie. 
Bij bedrijven die producten opslaan, ver-
handelen, importeren en exporteren was 
eenzelfde tendens.
Voor ondernemers die overwegen om 
(deels) over te stappen op biologische 
productie is het goed vooraf te weten dat 
hiervoor EU-regels bestaan en dat con-
trole plaatsvindt op naleving hiervan. De 
regelgeving begint bij de primaire agrari-
sche productie en eindigt bij de aankoop 
door de detailhandelaar. De verkoop 
aan de eindconsument valt daarmee niet 

onder de regelgeving, tenzij men onder 
eigen huismerk verkoopt.
Alleen een door Skal gecontroleerd en 
gecertificeerd productieproces of product 
mag als ‘bio(logisch)’ of ‘eko(logisch)’ 
worden aangeduid. De belangrijkste 
eisen voor biologische productie heb-
ben betrekking op de grondstoffen, 
additieven, technische hulpstoffen, pro-
ductieproces, opslag, administratie en 
aanduidingen.

Volledig biologisch
Grondstoffen moeten volledig biologisch 
zijn en dus gecertificeerd worden door een 
EU-erkende controle-instantie. Wanneer 
deze grondstoffen uit Nederland komen 
zijn die Skal-gecertificeerd. Dat moet ook 
wanneer de grondstoffen door een Neder-
landse importeur van buiten de EU zijn 
geïmporteerd. Komen de grondstoffen 
uit een andere EU-lidstaat of zijn ze daar 
geïmporteerd van buiten de EU, dan moe-
ten ze in die EU-lidstaat door een erkende 
controle-instantie zijn gecertificeerd, bij-
voorbeeld Ecocert in Frankrijk.
Slechts in enkele bijzondere geval-
len mogen grondstoffen van gangbare 
(niet-biologische) oorsprong zijn. De EU-
regelgeving staat een beperkt aantal addi-
tieven en technische hulpstoffen onder 
voorwaarden toe. Deze zijn opgenomen in 
bijlage 8 van EU-Verordening 889/2008.

Productie en aanduiding
Indien een levensmiddelenfabrikant 
zowel gangbare als biologische produc-
ten produceert, moet de productie en 
opslag van biogrondstoffen en -produc-
ten fysiek gescheiden zijn van de gang-
bare producten. Het biologische produc-
tieproces moet volledig zijn beschreven 
in een product- en processpecificatie.
Beschikt een bedrijf over één produc-
tielijn, dan dient de lijn voorafgaand 
aan de bioproductie grondig te worden 
gereinigd. Registratie van deze reiniging 
is een vereiste.
In de administratie moeten bioproducten 
makkelijk te traceren zijn.
Voor bioproducten bestaan verplichte aan-
duidingen. Sinds 1 juli 2010 is een Euro-

pees logo verplicht (zie afbeel-
ding). Alle voorschriften zijn te 
vinden in de informatiebladen 
Bereiding (levensmiddelenfa-
bricage), Import en Handel en 
Opslag (zie www.skal.nl, onder 
Publicaties). 

Procedure
Een informatiepakket is aan te vragen via 
www.skal.nl, onder ‘Starten met biopro-
ductie’. Het pakket bevat informatiebla-
den en een aanmeldingsformulier. Na 
inschrijving en betaling van de registra-
tiekosten is een bedrijf bij Skal geregi-
streerd. Dan volgt een eerste onderzoek. 
Voldoet het bedrijf aan alle eisen, dan 
kan het Skal-gecertificeerd worden. Na 
ontvangst van het certificaat is de bio-
aanduiding op het product te gebruiken.
Jaarlijks volgt een inspectie door Skal, 
meestal aangekondigd. Ook onaange-
kondigd bezoek is mogelijk. Skal infor-
meert het bedrijf met een nieuwsbrief 
over wijzigingen in regelgeving, zodat 
daar tijdig op is in te spelen.
De eenmalige registratiekosten bedragen 
€300. De jaarlijkse vaste bijdrage is €650. 
Levensmiddelenfabrikanten en impor-
teurs met meer dan €500.000 omzet aan 
bioproducten betalen bovendien een vari-
abele bijdrage, afhankelijk van de omzet.
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Restaurant VlamInDePan in Haarlem is het eer-
ste officieel erkende biorestaurant in Nederland. 
Controle-organisatie Skal reikte eind augustus 
het certificaat uit.
Strikt genomen gelden voor de horeca geen 
wettelijke voorschriften zoals die voor produc-
tenten van bioproducten wel bestaan. Omdat er 
horeca-ondernemers zijn die zich met een certi-
ficaat willen onderscheiden, is Skal met het vrij-
willige certificatieprogramma gestart op basis 
van het percentage ingekochte gecertificeerde 
bio-ingrediënten.

Eerste biorestaurant

Skal controleert in Nederland de biologische productie.
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