
Decertificeren, opschorten of Tuchtrecht:  

wanneer volgt welke sanctie van Skal?  
 

De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels.  

Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen.  

De sanctie hangt natuurlijk af van de ernst van de overtreding.  

 

Er zijn 3 types afwijkingen: lichte (NC C), ernstige (NC B) en fatale afwijkingen (NC A). 

Wanneer een afwijking binnen een bepaalde periode opnieuw wordt geconstateerd, 

wordt de afwijking verzwaard. Zo kan een lichte afwijking ernstig worden.  En een 

ernstige afwijking fataal. Bio-ondernemers moeten elke afwijking zo snel mogelijk 

aantoonbaar corrigeren, binnen de door Skal gestelde periode. 

 

Het opschorten of decertificeren (intrekken van certificatie) doet Skal alleen bij fatale 

afwijkingen.  

 

Er zijn verschillende vormen van fatale afwijkingen: 

1.    Een fatale afwijking in de landbouw, is een afwijking met langdurige gevolgen die 

de basisprincipes van de biologische landbouw schendt. Hier kan de sanctie op 

volgen dat we de certificaties intrekken waar de afwijking betrekking op heeft. 

Een voorbeeld hiervan is het decertificeren van een perceel waar niet-toegestane 

gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt.  

2.    Een afwijking die systematisch en actueel is, die betrekking heeft op meerdere 

partijen, producten, percelen of dieren en die direct van invloed is, of kan zijn, 

op het eindproduct.  

3.    Een niet binnen de gestelde termijn opgeloste ernstige afwijking.  

4.    Een ernstige afwijking die binnen 24 maanden na de inspectiedatum waarop de 

afwijking is vastgesteld opnieuw geconstateerd wordt.  

 

In het geval 2 t/m 4 kan Skal het certificaat opschorten. Tijdens een opschorting van 

het certificaat mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na de periode 

van opschorting moet de fatale afwijking aantoonbaar zijn hersteld.  

 

Wanneer een bio-ondernemer meerdere actuele fatale afwijkingen heeft, kan Skal het 

hele bedrijf decertificeren.  

 

Naast deze sancties, heeft Skal ook de mogelijkheid om het Skal-tuchtgerecht in te 

zetten. Dit wordt overwogen wanneer het financieel voordeel van de overtreding in het 

verleden behaald is. Dit financiële voordeel kan Skal dan terugvorderen.  

 

De maximale boete van het Tuchtrecht is voor 2014 vastgesteld op €20.250. Skal heeft 

op de hoogte van deze maximale boete geen invloed. 

(Bron: Skal) 

 
 
Naschrift Biohuis: 

 
Skal noemt zelf geen namen van bedrijven. Maar omdat er veel vragen over zijn, 

lichten wij hier de situatie toe van de twee bedrijven die recent in het nieuws waren. 

Bij Hekking was er volgens Skal sprake van een dubbele fatale overtreding, dat leidde 

dus tot decertificering. In het geval van Encebe was er volgens Skal sprake van een 

eenmalige overtreding uit het verleden, dus hierop is het tuchtrecht van toepassing. 

 

Wilt u meer lezen over afwijkingen en bijbehorende maatregelen? Lees dan het Skal-

reglement Certificatie en Toezicht.  
Informatie over het sanctiebeleid van Skal staat hier: 

http://www.skal.nl/inspecties/sancties/    
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