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Geachte mevrouw Dijksma, 

 

Op 24 maart jongstleden publiceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten. Dit voorstel omvat een 

intrekkingsvoorstel van de Verordening EG 834/2007 en een nieuw verordenings-voorstel
1
. Op 

4 juni 2014 vond met de Tweede Kamer het AO Behandelvoorbehoud inzake deze Europese 

voorstellen plaats. De onderhandelingen in de Europese raadsformaties zijn gestart. De 

Landbouwraad heeft het verordeningsvoorstel op 14 juli jl. voor het eerst besproken. Wij geven 

u in dit advies punten mee voor uw inzet bij de onderhandelingen over deze herziening om de 

kosten van regelgeving (regeldruk
2
) voor het Nederlandse bedrijfsleven in de biologische sector 

te verminderen.  

 

De Verordening EG 834/2007 vormt de wettelijke basis voor de controles en certificering van 

alle activiteiten binnen de keten: productie, bereiding, handel, vervoer en distributie.
3
 

Ondernemers ervaren het huidige regime al als onevenredig zwaar. Wij hebben van 

ondernemers signalen ontvangen over onnodige regeldruk bij de controles op voorverpakte 

biologische producten die binnen de Europese interne markt worden verhandeld. Gegeven het 

type signaal hebben wij besloten ons advies hierover te laten aansluiten op de herziening van 

de verordening zodat de regeldruk effectief kan worden verminderd.  
 

De voorgestelde herziening van het Europese wettelijke kader lijkt het systeem van controles 

verder te intensiveren. Dit is opmerkelijk, gelet op het feit dat de herziening deel uitmaakt van 

REFIT, het programma van de EC voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Met REFIT 

wil de EC onder meer de onnodige regeldruk voor bedrijven verlagen. De herziening biedt een 

                                                      
1
 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the European Council on organic production and labelling 

of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official 
controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007 (COM(2014) 180 final). 
2
 Regeldruk: Dit zijn de kosten verbonden aan het naleven van de regels door bedrijven of burgers, met andere 

woorden de som van de administratieve lasten, toezichtslasten en de inhoudelijke nalevingskosten.  
3 Verordening EG 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot 
intrekking van verordening EEG 2092/91. 
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uitgelezen mogelijkheid om de regeldruk voor Nederlandse ondernemers in de biologische 

sector juist te verminderen. Deze vermindering kan worden bewerkstelligd door bij de 

herziening van het Europese wettelijke kader de volgende punten in acht te nemen: 

 de uitzonderingsgrond voor eindverkopers moet gehandhaafd blijven; 

 bij toezicht moet een risicobenadering worden gehanteerd; 

 administratieve processen moeten worden gedigitaliseerd; en 

 er moeten geen maatregelen worden genomen die indruisen tegen het uiteindelijke doel 

van de verordening, namelijk “het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de 

biologische productie”. 

 

1. Eis inzicht in de effecten van de wijziging en stel minderbelastende alternatieven voor 

Uit de evaluatie van Verordening EG 834/2007 blijkt dat deze niet heeft geleid tot een 

vermindering van de lasten voor het bedrijfsleven
4
. Het doel was om de invoer- en 

controlevoorschriften te vereenvoudigen en de samenhang daarvan te verbeteren
5
. Met de nu 

voorgestelde herziening onder REFIT streeft de EC opnieuw naar vereenvoudiging van de 

regels en verlaging van de regelgevingskosten
6
. De signalen die wij ontvangen, wijzen er echter 

op dat de regeldruk over de gehele linie juist gaat toenemen. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn 

het schrappen van de uitzonderingsgrond voor verkoop aan eindgebruikers en het verscherpen 

van het import- en exportregime met derde landen. Inzicht in de regeldrukeffecten van deze 

wijzigingen is nodig voor weldoordachte besluitvorming. Het onderliggende impact assessment 

van de EC verschaft dit inzicht helaas niet: het heeft de regeldrukeffecten niet gekwantificeerd. 

Dit is een gemiste kans, omdat al tijdens de evaluatie van de huidige verordening de regeldruk 

als hoog werd aangemerkt. Om de regeldruk effectief te verminderen is inzicht nodig in de 

verwachte effecten van het voorstel, maar ook in de problemen tot nu toe. Het is belangrijk dat 

de huidige problemen worden geïnventariseerd met het betrokken bedrijfsleven en dat minder 

belastende alternatieven worden geïdentificeerd zodat het toekomstige stelsel lastenluwer 

wordt dan het huidige. Een berekening van de regeldruk als gevolg van het 

verordeningsvoorstel en van de in te brengen vereenvoudigings-mogelijkheden is nodig om het 

standpunt van Nederland richting Brussel te onderbouwen. In dit advies kaarten wij reeds 

minder belastende alternatieven aan die betrekking hebben op het ontvangen signaal.  

 

Wij adviseren de regeldrukeffecten van de voorgestelde herziening voor het Nederlandse 

bedrijfsleven te kwantificeren. Daarnaast adviseren wij het besparingspotentieel van de 

in dit advies genoemde minder belastende alternatieven te berekenen.  

 

2. Stel expliciet de nulvraag aan de orde  

In enkele lidstaten zijn ernstige tekortkomingen vastgesteld in het toezicht op de biologische 

sector. De oorzaken hiervoor waren gebrek aan kennis bij inspecteurs, slechte informatie-

uitwisseling tussen overheidsinstellingen en te weinig controle of producten daadwerkelijk 

biologisch zijn
7
. De EC wil nu onterechte etikettering van biologische producten tegengaan door 

                                                      
4
 Sanders, J. (ed.), Evaluation of the EU legislation on organic farming, Thünen institute of farm economics, 

Braunschweig, 2013. 
5
 Verordening EG 834/2007, inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot 

intrekking van verordening (EEG) 2092/91, overweging (4).  
6
 Bijlagen bij het werkprogramma van de Commissie 2014, COM(2013)739, oktober 2013. 

7
 http://www.biojournaal.nl/artikel/15158/EU-bekritiseert-bio-controles-in-Itali%EB-en-Roemeni%EB. 
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de uitzonderingsgrond voor eindverkopers te laten vervallen. Iedereen die rechtstreeks aan 

consumenten verkoopt, moet dan een certificaat hebben. Daarmee valt elke partij binnen de 

keten – van productie tot eindverkoop – onder de certificeringsplicht, en is iedereen aan 

controle onderhevig. Dit is een verbreding naar onder andere cateraars, hobby-handelaren, 

verkooppunten bij een boerderij, webwinkels en restaurants. Waar supermarktketens nu nog op 

distributieniveau worden gecertificeerd, zal dit straks op vestigingsniveau moeten. Stakeholders 

geven aan dat dit zal leiden tot minder verkooppunten. Dit is strijdig met het doel van de 

verordening, het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de biologische productie.  

 

De voorgestelde maatregelen zijn niet proportioneel, omdat zij niet aangrijpen bij de oorzaak 

van de eerder geconstateerde tekortkomingen. Deze oorzaken lagen bij de gebrekkige kwaliteit 

van toezicht in sommige lidstaten. Wij zijn verbaasd dat als het toezicht in enkele lidstaten faalt, 

de reactie is het toezicht te verbreden in alle lidstaten en zo de gehele sector in de gehele 

Europese Unie op te zadelen met extra regeldruk. Door het schrappen van de 

uitzonderingsgrond voor eindverkopers neemt het aantal controles toe, zonder dat dit evident 

bijdraagt aan een betere kwaliteit van de sector. Door gericht te investeren in kennis en door 

EU-breed een risicobenadering te hanteren wordt het toezicht effectiever en kunnen stappen 

worden gezet naar wederzijdse herkenning van controles. Uiteindelijk moet wederzijdse 

herkenning van controles de norm worden.  

 

Wij adviseren de controles en de certificeringsverplichting niet verder uit te breiden, de 

uitzonderingsgrond voor controles op eindverkopers te handhaven en de kwaliteit van 

het toezicht alleen in die lidstaten te versterken waar dat nodig is.  

 

3. Hanteer een risicobenadering in de handhaving 

Consumentenvertrouwen is essentieel voor een goed lopende biologische sector. Daarom gaan 

handel en productie van voorverpakte biologische producten gepaard met uitvoerige vereisten 

en controles. Deze zijn onder meer vastgelegd in de huidige uitvoeringsbepaling
8
. De 

verplichtingen voor ondernemers zijn talrijk en tijdrovend. Zo moeten zij de producten binnen 

elke stap in de keten registreren. Het aangewezen controleorgaan – in Nederland is dit Skal – 

controleert deze registraties en inspecteert alle marktdeelnemers ten minste eenmaal per jaar 

fysiek. Daarbovenop kunnen extra controles plaatsvinden, zoals keteninspecties, 

monsternames of flitsinspecties
9
. Artikel 27 (EG 834/2007) stelt dat de frequentie van controles 

moet worden vastgesteld op basis van het risico op onrechtmatigheden en inbreuken. 

Stakeholders geven echter aan dat zij in de praktijk een effectieve toepassing van een 

dergelijke risicobenadering missen. De eerder aangehaalde evaluatie stelt bovendien dat de 

kosten voor ondernemers bij de aangewezen controleorganen inderdaad aanzienlijk zijn
10

. 

 

Met het verordeningsvoorstel wordt de verplichte jaarlijkse fysieke controle geschrapt. Dit is een 

stap in de goede richting. Het schrappen van deze controle leidt echter nog niet tot een 

                                                      
8
 Verordening EG 889/2008, tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening 834/2007 van de Raad 

inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie en de 
controle betreft.  
9
 SKAL, Informatieblad biologisch vervaardigen en verhandelen, juni 2013. 

10
 Sanders, J. (ed.), Evaluation of the EU legislation on organic farming, Thünen institute of farm economics, 

Braunschweig, (2013), Hoofdstuk 8, pag 137. 
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risicogerichte benadering in het toezicht. Als opdrachtgever van Skal kan het ministerie van 

Economische Zaken erop toezien dat de controles en certificering daadwerkelijk een effectieve 

risicobenadering volgen. Dit vermindert niet alleen de toezichtslasten maar versterkt bovendien 

het draagvlak voor het controlesysteem.  

 

Wij adviseren een Europese risicobenadering te ontwikkelen voor het toezicht. De criteria 

hiervoor moeten transparant en helder zijn voor alle betrokkenen. Wij adviseren om in 

Nederland niet deze Europese benadering af te wachten maar er op toe te zien dat Skal 

op korte termijn zelf al een effectieve risicobenadering ontwikkelt en hanteert.  

 

4. Hanteer een minder belastend alternatief bij intracommunautair vervoer 

Uitvoeringsbepaling EG 889/2008 bevat een minder belastend alternatief dat nu wordt 

toegepast bij de import van buiten de EU van biologische producten. Artikel 34 geeft aan dat als 

de producten zodanig worden vervoerd dat niets meer aan het product kan worden vervangen, 

geen tussentijdse controles nodig zijn. Dit kan door gebruik te maken van containers die het 

onmogelijk maken etiketten te vervangen, of door een lading te sealen aan bijvoorbeeld het 

begin van de keten. Deze aanpak kan ook bij intra-EU-verkeer worden gehanteerd. De focus 

van de controle komt dan te liggen aan het begin van de keten wanneer de producten zodanig 

geladen worden dat tussentijdse controle onnodig is. 

 

Wij adviseren de vervoerswijze bij import van buiten de EU ook in te zetten bij het 

vervoeren van biologische producten binnen de EU.  

 

5. Digitaliseer de bewijsvoering 

Het controlesysteem dat voortkomt uit Verordening EG 834/2007, is gericht op papieren 

bewijsvoering: met de hand ingevulde formulieren, certificaten en registraties. Ook voor de 

import uit derde landen bestaat nog een papieren systeem voor certificering
11

. Digitalisering kan 

de administratieve processen voor de ondernemers vergemakkelijken en versnellen. Het 

voorstel voor een nieuwe verordening onderschrijft – net als de huidige verordening- het belang 

van digitale dienstverlening. Het is zaak dat deze digitalisering nu daadwerkelijk van de grond 

komt, uiteraard nadat kritisch is gekeken of de uitvraag van gegevens en de indieningsvereisten 

niet kunnen worden vereenvoudigd.  

 

Wij adviseren volledige digitalisering binnen de EU mogelijk te maken. Bij controle moet 

digitale bewijsvoering de norm zijn. Ook het aanvragen van een certificaat moet digitaal 

kunnen. Daarnaast adviseren wij derde landen waar nodig te ondersteunen om bredere 

digitalisering mogelijk te maken.  

 

6. Specifieke aandachtspunten in het verordening voorstel 

Zoals hierboven aangegeven, komt het voorstel voor de nieuwe verordening met wijzigingen die 

de regeldruk voor ondernemers aanzienlijk verder kunnen verhogen. Het BNC fiche
12

 

beoordeelt het verordeningsvoorstel als “disproportioneel” vanwege onder meer het grote aantal 

                                                      
11

 Zie voor het certificaat bijlage V van EG 1235/2008, houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft. 
12

 Kamerstukken II, Vergaderjaar 2013-2014, 33 920, nr. 3. 
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gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Met deze handelingen krijgt de EC de 

bevoegdheid om delen van de wet verder uit te werken en de regeldruk voor bedrijven verder te 

vergroten. Het gaat hierbij vooral om de volgende artikelen:  

- Artikel 22 (4) over etikettering; 

- Artikel 24 (6) over boekhoudingsvoorschriften voor het biologisch certificeringssysteem; 

- Artikel 26 (3) en (4) over de vereisten voor groepscertificering; 

- Artikel 27 (2) en (3) over de export van biologische producten; 

- Artikel 28 (2) over documentatievereisten bij import; 

- Artikel 29 (1) over de intrekking van de erkenning van controleautoriteiten. Hierbij merken 

wij op dat als er bij het intrekken van een erkenning géén overgangsperiode is voor de 

betrokken bedrijven, zij direct hun certificaat kunnen verliezen, met alle gevolgen van dien; 

- Artikel 33 (2) over de informatieverplichting van lidstaten aan de EC.  

 

Wij adviseren deze artikelen te schrappen indien naar verwachting de uitwerking van 

deze onderdelen in de verordening zelf zal leiden tot minder regeldruk voor het 

bedrijfsleven dan wanneer de uitwerking in de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 

plaatsvindt. 

Mochten de artikelen onverhoopt blijven staan, dan adviseren wij bij de eventuele 

invulling van deze handelingen er scherp op toe te zien dat de regeldruk voor het 

bedrijfsleven niet onnodig toeneemt. Als eerste stap hiertoe moet een impact 

assessment met een berekening van de regeldrukeffecten van de EC worden geëist en 

moeten randvoorwaarden hiervoor worden ingebouwd in het verordeningsvoorstel.  

 

Tot slot 

De nieuwe verordening vormt onderdeel van het programma REFIT, waarmee de Europese 

Commissie de regeldruk vanuit Europa wil verminderen. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om 

de regelgeving minder belastend voor bedrijven te maken, zonder dat daarbij het beleidsdoel 

tekort wordt gedaan. Het voorliggende verordeningsvoorstel voldoet hier echter niet aan. In dit 

advies hebben wij een aantal opties weergegeven waarmee de regeldruk aanzienlijk kan 

worden teruggebracht. Deze opties kunt u benutten in de onderhandelingen over de herziening 

van Verordening EG 834/2007. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


