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Zwolle, 26 april 2018
Ref.nr.: 106873.587462
Betreft: besluit Wob-verzoek
Geachte heer XXX,
Namens Foodwatch heeft u op 2 februari 2018 bij Skal (evenals bij de NVWA, LNV en de
Ctbg) een Wob-verzoek ingediend.
Het Wob-verzoek
In het verzoek wordt om verstrekking van kopieen gevraagd van documenten bij of
onder Skal ten aanzien van schoonmaak- en reinigingsprocessen, biocides en
schoonmaakmiddelen die een rol spelen bij de eierproductie en in de leghenhouderij,
waaronder de reinheid van de stallen /bedrijven. Meer concreet verzoekt u om kopieen
van (a) meldingen/signalen 'e.d.', (b) inspectie/visitatie-gegevens/-rapporten/-journaals
'e.d.', (c) vastlegging van raadplegen vakliteratuur, (d) vastleggen van contacten met
binnen- en buitenlandse deskundigen, met zuster- en brancheorganisaties inclusief
BioNederland, IF OAM, NVWA 'e.d.' en (e) de verwerking van het onder a t/m d
genoemde (waaronder documenten terzake van management en beleid).
In uw e-mail van 30 maart 2018 heeft u ten aanzien van punt b aangevuld dat het
verzoek ziet op alle inspectierapporten die vervaardigd zijn (in de hierna te noemen
periode) en dat het verzoek dus niet beperkt is tot alleen die inspectierapporten waarin
sprake is van mogelijke schendingen.
In het Wob-verzoek heeft u diverse beperkingen aangegeven, namelijk:
- Het verzoek is beperkt tot de documenten die in directe of indirecte relatie staan tot
de reiniging van stallen/bedrijven, danwel die zien op de onderwerpen bloedluis en
plaagbestrijding.
In uw e-mail van 30 maart 2018 heeft u hierop verduidelijkt: 'het verzoek geeft aan
tot wat ieder rapport ingeperkt kan warden. Dus we/ a/le rapporten, maar per rapport
niet al/es.'
- Voorts is het verzoek beperkt tot de biologische eierproductie en de biologische
leghenhouderij (waaronder biologisch dynamische bedrijven en gemengde bedrijven biologisch en gangbaar -).
- Documenten van de NVWA of documenten die zijn gewisseld met de NVWA heeft u
expliciet van uw verzoek uitgesloten.
- De periode waarop het verzoek ziet is 1 januari 2016 t/m 2 februari 2018.
Namens Foodwatch doet u het Wob-verzoek in het kader van voedselveiligheid,
volksgezondheid, milieuveiligheid, consumentenvoorlichting, toezicht, handhaving en
opsporing, goede en adequate bestuursvoering en integriteit.
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Ingevolge artikel 6 lid 5 Wob wordt deze in de bijlage genoemde informatie twee weken
na heden bekend gemaakt, nu gezien de ingediende zienswijzen en de primaire
standpunten die daarin zijn verwoord, naar verwachting de betreffende belanghebbenden
bezwaar tegen verstrekking van die gegevens hebben.
Ten aanzien van het verzoek onder d (in verband met e) treft u hierbij de volgende
informatie aan:
1.
Mailwisseling Skal en Bionext d.d. 26 en 28 juli, 1, 2 en 4 augustus 2017 met als
bijlagen Concept-FAQ Skal, FAQ Bionext en bijlage met vragen
Mail Bionext aan Skal d.d. 8 augustus 2017
2.
3.
Mail Bionext aan Skal d.d. 8 augustus 2017 met als bijlagen Dega 16 certificate of
analyse (de standard certificate van Pro-farma d.d. 30-11-2016) en Dega 16
Materieal safety data sheet d.d. 27-09-2016
4.
Mailwisseling Bionext-Skal-EZ d.d. 10, 11 en 15 augustus 2017
Mail Bionext aan Skal d.d. 18 augustus 2017 met Etiket Dega 16
5.
Mail Bionext aan Skal en EZ d.d. 22 augustus 2017
6.
Mail Skal-Bionext 13 september 2017
7.
8.
Mailwisseling Skal-EZ-Bionext d.d. 23, 25 en 26 september 2017
9.
Interne e-mail Skal d.d. 2 oktober 2017 over telefoongesprek Bionext
10. Mailwisseling Skal-Bionext d.d. 18, 20 en 24 oktober 2017
11. Mailwisseling Skal-Bionext d.d. 13 en 14 december 2017 met daarbij een rapport
van BIOAG Europe BV van 3 november 2017
12. Gespreksverslag 'Evaluatie Fipronil Skal-Bionext' d.d. 12 januari 2018
Ten aanzien van de onder e van het Wob-verzoek genoemde beleidsdocumenten treft u
de volgende documenten bij deze beslissing aan:
1. Memo 'Standpunt Skal inzake fipronil' aan EZ d.d. 10 augustus 2017
2. Memo 'Standpunt Skal inzake fipronil' aan Biologische pluimveebedrijven d.d. 10
augustus 2017
3. Memo Update fipronil d.d. 4 augustus 2017
4. E-mail Skal d.d. 4 september 2017 aan biologische pluimveehouders.
Tot slot merken wij op dat gezien de omvang van het Wob-verzoek en de werklast die
het meebrengt, het besluit zonder bijlagen per post en per e-mail wordt verstuurd, en
dat bij het per e-mail te verzenden exemplaar van het besluit de te verstrekken
gegevens worden gevoegd. Die gegevens warden in doorzoekbare pdf-bestanden
verstrekt. Op deze wijze hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het
Wob-verzoek aangegeven voorkeur.
Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar
aantekenen. Dit bezwaar dient u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief in te
dienen bij Stichting Skal, Postbus 384, 8000 AJ Zwolle. Lopende de bezwaarprocedure
blijft ons besluit van kracht. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u in het
Skal-Reglement Bezwaar (Skal-R17).
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.
Hoogachtend,
het Bestuur van Stichting Skal Biocontrole,
voor de�==
�
XXXXXX
Compliance Manager

E compliance@skal.nl

Pagina 4 van 4

