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9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?

Nee

Inki)dp en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; geen inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) gezien aanvoer

mest (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en inkoop voer (zie 4.1)

Certificaten aanwezig in de administratie.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige

certificaat aanwezig.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Af*Iting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: M E M IN E 0 1 .
Rapportnummer: Online_511744_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 26-04-2016
Pagina's: 7 van 7

Skal

Ontsmetting stallen gezien ontsmettingsformulier :
21-3-2015 lokhorst formaline
31-7-2015 lokhorst formaline + 51 desbest
12-12-2015 lokhorst formaline
Zie rantsoen, voerbonnen gezien, aankoop luzerne gezien.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

~is

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
Voldoet:

Ja
10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet niet:
Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
ontsmetting 31-7-2015 met deel Desbest.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met omgeving stallen gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
. ...., _

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certif icaat

aanwezig.
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afs luiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf erf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_807240_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

23-08-2017
3 van 7

Mt e fiè. e en, Wabenlijst in -c
Type ins

, ...- , • . .,
ectie• WO - Ins ectieHercertificerine -,.m-aiAioae

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Gecombineerde opgave en opgave gewaspercelen 2017 eezien totaal

1.8. voorjaar 2016 waarschijnlijk fipronil gebruikt

1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderde en van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar

nodig afgemeld?
Voldoet: Ja

1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.

1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?
Nee

1.5 Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?
Nee

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.8 Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:
Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.

1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?

1.11
I I I ~ .

Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of

te verwachten?
Nee

1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.

1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja

1.16 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
„

1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja

1.18 Zijn er bij de audits afwijkin en geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?

1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?

1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_807240_
Type inspectie: BIO InspectieHercertificering - Landbouw
Skatnr:

/03
Datum inspectie: 23-08-2017
Pagina's: 6 van 7

Skai
Ali Ilk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

7.2 ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld Igehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Ontsmettingsformulier 30-5-2016 Chickclean formaline, 4-3-2017werkbon van Essen, formaline.

10.2

r n -

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

' Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met erf en stallen, uitiopen gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: ‘,„ PROFORMA

Type inspectie:

Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 16-10-2017

Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. , Eigenaar e l l

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:47

Eindtijd inspectie
16:47

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 en libramite zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf  heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als

ongediertebestrijding op biologische dieren.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online 41111.1111111PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

EMI

Datum inspectie: 16-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

:Inspectiegegevens, ViátérilWinifettie
Type.inspeptie; BIO - Gerichtéinspectie - Landbouw _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
IngevuIde vragenlijst + toelichting tabel gebruik middelen Dega 16, Libramite en Forma line,
diverse aanvoerbonnen kuikens vanaill(bv. 18/7/17, 24/07117)en (bv. 20/7/17,

28/7/17), facturen Van Essen reiniging stallen met formaline d.d. 27/7/17, 09/03/17, en 20/10/16,

factuur Chickclean 31/5/17 met gebruik formaldehide, factuur Chickclean 28/1/16 ontsmetten

stallen (middel onbekend), factuur chickfriend bloedluisbehandeling 12/1/16 middel onbekend,

factuur chickfriend bloedluisbehandeling 28/1/16 fyproclean, factuur chickfriend

bloedluisbehandeling 31/5/16 middel onbekend.
1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
tabel met toegepaste middelen, facturen Van Essen reiniging stallen met formaline d.d. 27/7/17,

09/03/17, en 20/10/16, factuur Chickclean 31/5/17 met gebruik formaldehide, factuur Chickclean

28/1/16 ontsmetten stallen (middel onbekend)
5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden

pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting tabel gebruik middelen Dega 16, Libramite, factuur chickfriend

bloedluisbehandeling 12/1/16 middel onbekend, factuur chickfriend bloedluisbehandeling 2811/16

fyproclean, factuur chickfriend bloedluisbehandeling 31/5/16 middel onbekend.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Dega 16 en libramite zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan
als ongediertebestrijding op biologische dieren.
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Datum inspectie: 11-07-2017
Pagina's: 7 van 7

Skal

Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert dieren, voer en uitgangsmateriaal aan. gezien certificaten van leveranciers

10.2 Zijn alle bioloeisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?.,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10.3

....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecerti iceerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
Voldoet: Ja

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 111111.1111~1~1111.11
Rapportnummer: Online_712935_
Type inspectie: BIO InspectieHercertificering - Landbouw
§ka

2.2 Past het bedrijf voldoende vruchtwisseling toe?
Voldoet: Ja

2.3 Heeft het bedrijf voldoende teeltmaatregelen toegepast?
Voldoet: Ja

2.4 Zijn er op het bedrijf toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruikt?
NVT: Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

2.5 Is er een logboek ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aanwezig waarin de noodzakelijke
informatie wordt vastgelegd?

Ja
2.6 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

Voldoet: Ja

/0(1
Datum inspectie: 11-07-2017
Pagina's: 5 van 7

Skal

Mest en substraat

3.1 Wat is er beoordeeld?

3.2 Heeft het bedrijf aggrMoegestane-megtstoffen gebruikt?
Voldoet: Ja

3.3 Voldoet de stikstofgift per hectare uit dierlijke mest?
Voldoet: Ja

3.4 Heeft de landbot het percentage A- meststof?

3.6 Is de"trologische mest afgezet op biologische percelen?

Veehouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?

gezien factuur voor ontsmetten van de stallen met toegestaan ontsmettingsmiddel 05
4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?

Voldoet: Ja
4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geklentificeerd?

Ja
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

~PI
Online_822619_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

14111~

/s0S`"
Datum inspectie:
Pagina's:

18-09-2017
8 van 8

Skal

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
-

7.2
Is e41111111~11111,1r op het bedrtif een inzite lijf1.11.1.1111e en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologtsche en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

inkoop en aanvoer

10.1
.

Wat is er beoordeeld?
Gezien: .
Gezien:

~Oa
Gezien:

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, administratie, zie versiag.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

•/06
40111111~1~1111111111~
Online_655782_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 01-08-2017
Pagina's: 6 van 7

Skal

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017 in mappen en digitaal. Overzichtelijk en compleet;
administratie wordt per koppel bijgehouden.

7.2 ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrij voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

•
•

Gezien afrekening reiniging; W. Lokhorstdomulle;formaldehyde.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
NVT: Er worden geen producten of diensten aangekocht

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017, rondgang bedrijf.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online.
Type inspectie:
Skalnr:

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 29-09-2017
Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
openin.

Ja Dhr. Eigenaar

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI Pro Forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:22

Eindtijd inspectie
16:22

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Mite Clean een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Mite Clean gezien heeft. Bovendien
heeft het middel geen Ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.

printed by fab4minds Business Solution, 29-09-2017 page 2 of 4



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online 41.11~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 29-09-2017
Pagina's: 4 van 4

Skat

, inspectiegegevens, Vragenlijst lnspectie -
'Type inspectie: BIO - Gerichteinspectie - Landbouw —

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Aanvoerfactuur leghennen~
Factuur stalontsmetting Lokhorst, Formaldehyde

Factuur Chickfriend Mite Clean
Transportdocument aanvoer hennen incl bewijs ontsmetting kratten en vrachtwagen

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Aanvoerfactuur leghennen~
Factuur stalontsmetting Lokhorst, Formaldehyde

Factuur Chickfriend Mite Clean
Transportdocument aanvoer hennen incl bewijs ontsmetting kratten en vrachtwagen

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Mite Clean een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Mite Clean gezien heeft.
Bovendien heeft het middel geen Ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik
tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

~WI
0n1ine_661337_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

M I S

Datum inspectie:
Pagina's:

06-07-2017
6 van 6

Skal
7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?

Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheidÏñtissen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Factuur gezien

Ontsmettingsformulier 24-1 2-201 6 Chickenclean gezien (formaline).
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? .
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met erf en stallen.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: Online_ PROFORMA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 19-09-2017

Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
13:51

Eindtijd inspectie
13:51

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

(C- ig ge4149ƒ2?: L:i'd

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 een middel is dat toegestaan is in de biologische landbouw.
U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega 16 heeft gezien. De totale samenstelling
van een product bepaalt of een product is toegestaan of niet, niet alleen de werkzame stof. Bovendien heeft
het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: Online~~PROFORMA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 19-09-2017

Pagina's: 4 van 4

Skal

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie
Typeinspectie: BIO - Gerichte,inspectie - Landbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur opfokhennen
Facturen bedrijfsontsmetting en bloedluisbestrijding
Onderbouwing dmv EU-verordening dat stoffen toegestaan zijn in Bio-landbouw
Geen CTGB registratie

1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar
nodig afgemeld?

Voldoet: Ja
1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega 16 heeft gezien. De totale
samenstelling van een product bepaalt of een product is toegestaan of niet, niet alleen de werkzame stof.
Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik
tegen bloedluis in pluimveestallen
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

io(1)
Rapportnummer: Online_576580_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: ~ M a

Datum inspectie: 28-09-2016

Pagina's: 8 van 8

Skai

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT:
Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Bon ontsmetten W. Lokhorst 2-2-2016 gezien 1,3,4.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet:
Ja
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat

aanwezig.
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:

Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met erf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~

0n11ne:788869_
BIO - BasisInspectie Landbouw

~1~

Datum inspectie: 07-09-2017

Pagina's: 4 van 7

Skal

1 inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf is geblokkeerd i.v.m. Friponil affaire.

Re ging stallen in 2016 is uitgevoerd door bedrijf Lokhorst met formaline gezienli~
~PP

Reining stallen in 2017 is uitgevoerd door bedrijf Chick friends met Dega 16 gezienaill"

heruikte ontsmettingsmiddel Dega 16 is  geen etiket of label met samenstelling bekend .
1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar

nodig afgemeld?
Voldoet: Ja

1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.8 Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:

1.13 De totale omzet in el----7=TIMITITITerliTM157275-igttussen de...
1111~11.11.111~

1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.
imkerij is in hobbysfeer alleen voor eigen consumptie

1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja

1.16 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.

41111111.1.ft
1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

Ja
1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?

Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?

NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?

Nee

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?

printed by fab4minds Business Solution, 08-09-2017 page 4 of 7



inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
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BIO - BasisInspectie - Landbouw

1111111111.

Pagina's: 6 van 7

Skala

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

heden worden de eieren vernietigd en afgevoerd naar destructor .Bedrijf is geblokkeerd door NVWA
6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

Voldoet: Ja
6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

Voldoet: Ja
6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste

aanduiding afgezet?
Ja

AdMiniStratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

7.2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _

Is er op et be.rij een inzic e ij e en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

Riáico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

•

9.2

11.1411.1.11~
- •_

•
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
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Bedrijfsnaam:
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Skalnr:
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0n1ine_541013_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

18-07-2016
6 van 7

Skal
7.1 Wat is er beoordeeld?

7.2 ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT:
Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
_

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
Voldoet:
Ja

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt. .

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 20-05-2016

Pagina's: 7 van 7

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende bescheiden?

_, -

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

aillill~
Ontsmettingsformulier W. Lokhorst 3-6-2016 gezien.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien, kippenstal uitIoop.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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~Rh

Datum inspectie:
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Skal

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld? .........,

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheidird uss- : • • • a sche en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijffsonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Ontsmettingbon gezien: Kievits 28-9-2016 middel Kickstart.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf erf en stallen gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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Rapportnummer:
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Skalnr:
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~WS _ _ _ _ _

Datum inspectie: 07-06-2017

Pagina's: 7 van 7

10.1

10.9 werkbon Van Essen Stalhygiene 10-9-2016, 1401-201/ gezien.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vertneld.
10.3 Heeft het bedrijf  alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertif iceerd

bedrijf?

Voidoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

MIT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf gezien uitioop, stallen, erf en opslag.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Pagina's: 7 van 7

Skal

Voldoet:
Ja

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien, opslag gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Skalnr:
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Datum inspectie: 21-09-2017

Pagina's: 2 van 8

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja . ,!... --. Ja

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Ja

Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
25

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
9:00

Eindtijd inspectie
11:30

Tijdsduur inspectie (in uren)
2.5 (= 150 minuten)

Opmerkingen bij inspectie

Actie(s)

Actie(s) Skal:

Inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

vragenlijst inspectie

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Bevinding: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Lichte afwijking.

Gezien factuur 15-8-16 van Chickfriend voor ruimtebehandeling met Mentho Boast op 1-8-16. Mentho Boast is
niet toegelaten.
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Skat

4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
Ja

4.4 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?
Voldoet: Ja

4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
Voldoet: Ja

4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?

Voldoet: Ja
4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?

Voldoet: Ja
4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.
4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?

Voldoet: Ja
4.12 Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig

vastgelegd?
NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

Al le stallen voldoen aan de gestelde voorwaarden voor bioproductie en liggen er verzorgd bij.
Kippenstal is ontsmet op 29-5-17 door W. Lokhorst met formaldehyde. Werkbon gezien.

5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.4 Voldoet de inrichting van de varkensstal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.7 Hebben alle varkens toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja
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Skat

9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeep
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?

Nee

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
______ _ - - _ ,

- —.ma - - -

,
. . . . .  , - - .. . . . . . , -

- -  . . . . .,

. ,

Gezien factuur 15-8-16 van Chickfriend voor ruimtebehandeling met Mentho Boast op 1-8-16.1)

MINIM
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd .

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Gezien factuur 15-8-16 van Chickfriend voor ruimtebehandeling met Mentho Boast op 1-8-16. Mentho Boast
is niet toegelaten.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld? ..4.
Rondgang en administratie.Geen aandachtspunten.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Mevr. Eigenaar la

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
14:54

Eindtijd inspectie
14:54

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Ge6onstateerde afwi'k n•-e
Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).
U heeft niet voldoende gecontroleerd of MenthoBoast een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen dat
u de volledige receptuur van MenthoBoast gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is
daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Skal

• - - • - •eve si'v a. ijs- • -c ,

'T ee ins
._

.ectie: BIO - Gerichte ins 4ectie - Landbo

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst

Leverboneillahennen~18-2-16
Factuur bloedluisbestrijding MenthoBoast

2 facturen stalontsmetting Formaldehyde W.Lokhorst Pluimvee en agriservice

Geen labels
1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst

Factuur bloedluisbestrijding MenthoBoast
2 facturen stalontsmetting Formaldehyde W.Lokhorst Pluimvee en agriservice

Geen labels
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

U heeft niet voldoende gecontroleerd of MenthoBoast een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen
dat u de volledige receptuur van MenthoBoast gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb
registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Datum inspectie: 13-09-2017

Pagina's: 5 van 6

Skal

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen1 technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt,er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

4.12 Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

. —_ _ .- ..ww. . .

...0.1.111.111,

•- .

Stalontsmetting door Swinkels: werkbon 4-9-17 OxyDes en Forma line.
5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

Voldoet:Ja
5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

Ja
5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?

Voldoet: Ja
5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden

pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld? .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
NVT: Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.

6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet:Ja

6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
- .

7.2

_ —

Illi er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
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Pagina's: 6 van 6

Skal

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden? , •

Voldoet: Ja • , „ •
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) ol5 hatibiologisehe bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

-- .

10.2

,

. - .
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf? - ,

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige •
certificaat aanwezig. •

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang, stalmeting en administratie. Geen aandachtspunten.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf? . .

Voldoet: Geen aandachtspunten -
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Skal
4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder

verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja

4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

4.12 Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

..„.,..-- - -

-- - .=,."-",-,,,--,------. •-•
_Gezien werkbon van v.Eck voor Formaline stalontsmetting op 1-7-17

5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de star?
Ja

5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitioop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitioop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld9
- _

6.2

—......." .__. __

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaarn verkoopt gecertificeerd?
NITT: Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.

6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja

6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

_ -

7.2

_

Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
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Skala

Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Er vindt uitsluitend biologische productie plaats. Uitiopen zijn afgegaasd.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijffsonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

-
Gezien werkbon van v.Eck voor Forma line stalontsmetting op 1-7-17

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang en administratie. Geen aandachtspunten.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Skal,

Rondgang bedrijf. Gezien dat er op dit moment hennenige l l i~ in de stal zitten
lomememinge dit ivm de Fipronil besmetting - ..-mr --

5.3

...., ... ......._.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . M .

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de star?
J a

5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

6:2

.
-----------------

_... ,..
Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoop gece icee..

Voldoet: Ja
6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voidoende?

Voldoet: Ja
6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste

aanduiding afgezet?
Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien administratie van 2016 in mappen. Keurige administratie.

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

_
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9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch ais niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
_

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt. 1,

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Gezien werkbon Chickclean d.d. 3-4-2017 met gebruik van de middelen CID 20 en Virocid. Deze middelen
zijn niet toegestaan. Zie bijlage voor werkbon.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeid?
Rondgang bedrijf.

13.2 •Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien aan- en afmelding henne gezien

a a nv oe r  d . d . d1 1 1 1 . 4 1 1 1 P he nne n ,  a fk oms t ig  v a n  s k a inre l l i i

____.
:loedluis bestrijding silica poederibaarnaast hensup +bio als

toevoeging in wate

Gezien voerjaaroverzichten 201. Gezien

steekproef afleverbonnen. Zie biocount voor berekening.

4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
Ja

4.4 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?
Voldoet: Ja

4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
Voldoet: Ja

4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?

Voldoet: Ja
4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?

Voldoet: Ja
4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

4.12 Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien huisvesting pluimvee; op moment van inspectie geen hennen aanwezig. gezien uitioop

volledig begroeid. Stallen hebben voldoende licht, lucht en ruimte.

NB op moment van inspectie wordt staledeels aangepast voor opfok vanaf 7weken. Dit i.v.m.

met fipronil blokkering van opfok bedrijf. Om toch hennen te kunnen aanvoeren, worden de

hennen op eigen bedrijf vanaf 7 weken opgefokt. Geen afvoer van hennen na 17 weken naar

andere bedrijven.
5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

Voldoet: Ja
5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

Ja

5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
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10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2 0 1 6 / 2 0 1 ~ 1 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~
MM. gez ien aanv oer leghennen en inkoop dierv oeders (z ie  4 .1)

Al le certificaten van leveranciers worden in een aparte map bewaard

Voor de reiniging van de pluimveestallen wordt Forma line gebruikt.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige

certificaat aanwezig.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voidoet: Ja
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017, rondgang bedrijf.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet:
Ja

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

_
Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Geregistreerde voert dieren en voer aan ezien aanvoerbonnen voer~

_
11.1.Levering geschiedt via _

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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10.1 Wat is er beoordeeld?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alie leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.
Zaaigoed in zak is aangekocht via tussenhandelaar, niet aangesloten bij Skal.

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
Voldoet:
Ja

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien; overzicht gewaspercelen GDI 2 0 1 5 . ~ ~ 1 1 ~ ~ / » .

111111~

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet:
Ja

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

Inkoop en ganvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Leghennen:
Gezien;  af leverbo n en keuringsgsf o rmuljj

g e z ie n ;  n r 1 1 1 1 ~

Voer:

G e z ie n  s t e e k p r o e f  a f l e v e r b o n n e n ~ e g m e e l .

Gezien afieverbon:~~zerne. Certificaat geziene0111"ip

Zaaizaad:

Gezien factuullill~Millinegekruist zaaizaad (cat. Ill)

Gezien bon ontsmettingsformulier; W.Lokhorst, d.d. 10/8/2015. (Formaldehyde)
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:

Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat

aanw ezig.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet:

Ja
10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:

Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, schuur, uitioop, voeropsiag.

Gezien bedrijfsadministratie 2015.

printed by fab4minds Business Solution, 15-03-2016 page 6 of 7



Bedrijf 122



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 1.111~111111.
Rapportnummer: Onlin€11~1IMPROFORMA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 21-09-2017
Pagina's: 4 van 6

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI proforma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:53

Eindtijd inspectie
16:53

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb
toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van

Skal.

printed by fab4minds Business Solution, 21-09-2017 page 4 of 6



t

Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

0n1ine_1 , PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

21-09-2017

6 van 6

Skat

, InslieCtiègegevens, Vragenlijst Inspe'aï-
T .'ns ea' , - 0 Ge :c , t s' s ecti -, e .. -- -

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
_.

Door bedrijf ingevulde vragenlijst, factuur levering bio leghennenelMtuks d.d.

29/03/2017 leverdatum 20/03/2017, factuur chickfriend Dega 16 d.d. 21/3/17, factuur chickclean
Fomaldehyde d.d. 21/03/17, factuur boer beter d.d. 25/8/17 waterstofperoxide, factuur boer beter
d.d. 08/09/17 waterstofperoxide, factuur Agradrie d.d. 16/8/17 Intra Hydrocare.

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

factuur chickclean Fomaldehyde d.d. 21/03/17, factuur boer beter d.d. 25/8/17 waterstofperoxide,
factuur boer beter d.d. 08/09/17 waterstofperoxide, factuur Agradrie d.d. 16/8/17 infra Hydrocare
(volgens info op internet: Waterstofperoxide 49,5%)

5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
gezien: factuur chickfriend Dega 16 d.d. 21/3/17

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb

toelating. Bedrijf  heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren.
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Tee It doorgenomen. Geen gebruik uitgangsmateri,a,al irr_,01_.,„.7r. In uitloo • a een gebruik
GBM of meststoffen gezien - . ,

. ,

2.3 Heeft het bedrijf  voldoende teeltmaatregelen toegepast?

Voldoet: Ja
2.4 Zijn er op het bedrijf toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruikt?

NVT: Er zijn geen gewasbescherrningsmiddelen gebruikt.
2.5 Is er een logboek ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aanwezig waarin de noodzakelijke

informatie wordt vastgelegd?

Ja

2.6 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?
NVT: Er is geen uitgangsmateriaal gebruikt.

Mest en substraat

3.1 Wat is er beoordeeld?
Mestafvoer is beoordeeld op 4/5/2017 in inspectie , , .f.:1: • Deze gegevens
overgenomen. Geen meststoffen aangekocht. Gebruik eigen kippenmest in de uitloop. Zie
BlOcount. Alle mest afgevoerd op bio percelen.

3.2 Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?

Voldoet: Ja
3.3 Voldoet de stikstofgift per hectare uit dierlijke mest?

Voldoet: Ja
3.4 Heeft de landbouwer voldaan aan het percentage A- meststof?

Voldoet: Ja
3.6 Is de biologische mest afgezet op biologische percelen?

Voldoet: Ja

Veehouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoerbonallezien factuur ovogen Brown

opaliFlennen zijn opgefokt bij

Gezien voerbonne
, ttest

dierenarts  gezie .

Gezien voerjaaroverzicht AR 2016:glinalffigaillagaluzerne. Gezien factuurgila
111111111111111111110eine balen enitgrote balen bio luzerne.

Gezien veesaldokaart 2016, gemiddelcalipilieren bio.

hennen.

Gezien bedrijfsbehandelplan vanNOINNO Naast de vaccinaties en flubendazole geen gebruik

diergeneesmiddelen.

Gezien dieren in de uitloop.

Preventieve dierziektebestrijding door hygiëne maatregelen bezoekers (douchen voor de stal
betreden kan worden) en ontsmetten stal. Gezien bon van Chickclean voor ontsmetten stal met

formaline (21/3/17)
4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?

Voldoet: Ja
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7.1 Wat is er beoordeeld?

Beoordeeld administratie op bedri-f in bovenliggende hoofdstukken. Administratie is zeer
overzichtelijk

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoer in bovenstaande hoofdstukken.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf beoordeeld, geen aandachtspunten geconstateerd

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 28-11-2017 page 8 of 8
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

12 3
Online_681379_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

~Elk

Datum inspectie: 13-09-2017
Pagina's: 6 van 6

Skat

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld? •
Bedrijf gezien met opslag; eieren, mengvoer, kippensta _.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voerbonnen, facturen mengvoer, ruwvoer, eigen verklaring kippen gezien.

Factuur Chickclean 13-9-2016 stal ontsmetting gezien (formaldehyde).
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 13-09-2017 page 6 of 6



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 1 1 1 1 ~ 1 . 1 1 1 ~ 1 1 1 1
Rapportnummer: OnlinalliMMPROFORMA
Type inspectie:

Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie Landbouw

M S _

Datum inspectie:

Pagina's:

06-10-2017

2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen ti jdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij

opening
Ja Mevr. Eigenaar •

Rondgang over het bedri jf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf  gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf  is gemaakt
GI pro forma

Ti jdsduur inspectie

Starttijd inspectie
14:57

Eindtijd inspectie
14:57

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenli jst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Menthoboast een middel is dat toegestaan is in de biologische

landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen dat

u de volledige receptuur van Menthoboast gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is

daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.

Rapport af ronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf . Bij de

inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de

vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schrif telijk bericht van

Skal.

printed by fab4minds Business Solution, 06-10-2017 page 2 of 4
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Ma_

Datum inspectie: 06-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

spectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

Type inspectie:

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur en anvoer leghennen
Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding menthoboast
Factuur chickclean ontsmetting formaldehyde

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur enalanvoer leghennen
Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding menthoboast
Factuur chickclean ontsmetting formaldehyde

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Menthoboast een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen
dat u de volledige receptuur van Menthoboast gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb
registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 01111~1111111.1
Rapportnummer: 0n1ine292614_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: 4111011.

Datum inspectie: 23-08-2017
Pagina's: 9 van 10

Skat

Gezien percelen rondom bedrijf. Afscheiding gezien dmv sloten en kavel.

Gezien: uitloop kippen dmv gaas afgescheiden.

Allen bioproductie op het bedrijf.
9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

transport aantonen?
Voldoet: Ja

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijffsonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?

Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voer koe: Gezien facturen
voerbalen aangekoch

handelen. Geen twijfel over de bio status.

Mais: factuur

Gezien: legmee
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien adminstratie, RVO, rondgang.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 24-08-2017 page 9 of 10
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

I 2 S'
0n1ine_505290_
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 28-06-2016
Pagina's: 6 van 6

Skai
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 28-06-2016 page 6 of 6



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

/25-
NIIIIIIII~11111111111~
Online_735440_
BIO Basislnspectie - Landbouw

Il i Mir '

Datum inspectie:
Pagina's:

15-06-2017
5 van 5

Skai
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

_

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige

certificaat aanwezig.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Op basis van de inspectie concludeer ik dat alle biologische activiteiten van het bedrijf zijn

gecerfificeerd. T ijdens de inspectie van de documenten en de bedrijfsruimten zijn er geen

aandachtpunten naar voren gekomen die van belang zijn voor de biologische certificering.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

111.11.11111~1.11111111~
On line~~PROFORMA
BIO Gerichte inspectie - Landbouw

M t _

Datum inspectie:

Pagina's:

05-10-2017

2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. , Eigenaar Ili
Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf  gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf  is gemaakt
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
12:18

Eindtijd inspectie
12:18

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

éconstá eerie afwijkgen

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb
toelating.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf . Bij de

inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de

vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schrif telijk bericht van

Skal.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: On lin e"~ PROF ORMA
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 05-10-2017

Pagina's: 4 van 4

Skal

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie '

. Type inS Me: BIO - Gerichte ins ectie - Landbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, factuur levering bio leghennenalliad.d. 16/5/17 + keuringsformulier,
factuur Lokhorst d.d. 18/9/17 met inzet van soda en waterstofperoxide, ontsmettingsformulier
Lokhorst 07/03/16 met inzet van formaldehyde, factuur Boer Beter 24/8/17 en 29/8/17 levering Infra
Hydrocare en waterstofperoxide,inspectierapport Van Deuveren plaagdierbetrijding d.d. 29/5/17
met inzet van rattenklemmen en Raco haverkorrel, factuur chickc1ean23/5/17 met inzet van
formaldehyde, factuur chickfriend 18/7/16 met inzet Mentho Boast, factuur chickfriend 23/5/17 met
inzet van Dega 16, productspecificatie Dega 16 (menthol en eucalyptischolie), datascheet Infra
Hydrocare (waterstof peroxide), etiket watersofperoxide, Bijlagen II en VII met ingangscontrole.

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, factuur Lokhorst d.d. 18/9/17 met inzet van soda en waterstofperoxide,
ontsmettingsformulier Lokhorst 07/03/16 met inzet van formaldehyde, factuur Boer Beter 24/8/17
en 29/8/17 levering Intra Hydrocare en waterstofperoxide, factuur chickc1ean23/5/17 met inzet van
formaldehyde, datascheet Intra Hydrocare (waterstof peroxide), etiket watersofperoxide, Bijlagen
II en VII met ingangscontrole.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, factuur levering bio leghennen~d.d. 16/5/17 + keuringsformulier,
factuur Lokhorst d.d. 18/9/17 met inzet van soda en waterstofperoxide, ontsmettingsformulier
Lokhorst 07/03/16 met inzet van formaldehyde, factuur Boer Beter 24/8/17 en 29/8/17 levering Infra
Hydrocare en waterstofperoxide,inspectierapport Van Deuveren plaagdierbetrijding d.d. 29/5/17
met inzet van rattenklemmen en Raco haverkorrel, factuur chickc1ean23/5/17 met inzet van
formaldehyde, factuur chickfriend 18/7/16 met inzet Mentho Boast, factuur chickfriend 23/5/17 met
inzet van Dega 16, productspecificatie Dega 16 (menthol en eucalyptischolie), datascheet Infra
Hydrocare (waterstof peroxide), etiket watersofperoxide, Bijlagen ll en VII met ingangscontrole.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb

toelating.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

26
Online_561989_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

01-09-2016
7 van 7

Skal

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voerbonnen gezien, aankoopbon stro gezien. Certificaat stro leverancier gezien eal.111.11

111.11.11.1a
Kippenstal gezien, geen ontsmettingsmiddelen gezien.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf erf en stal gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 01-09-2016 page 7 of 7





Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: ~ M I

*2913-6- Skat
Datum inspectie: 01-09-2017

Rapportnummer: Online_674868_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Pagina's: 6 van 8

4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
Ja

4.4 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?
NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.

4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.

4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?

Voldoet: Ja
4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?

Voldoet: Ja
4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.
4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?

Voldoet: Ja
Op dit moment maken de hennen een rui periode door. Dit wordt gedaan d.m.v. haver en water. Gezien
water toevoer aanwezig. Rui periode vanaf 13.08.2017; gezien legkalender.

4.12 Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, ultlóop eh weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf; gezien huisvesting pluimvee bestaande uit fdelingen

1 I •  •  b I S vo ledig afgegaasd, ook per afdeling. Afdeling groo
(volgens RVO 2017) voldoet.

•

_

De stallen zijn na de besmetting met fipronil ontsmet met waterstof perioxide; gezien jerrycan.
5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

Voldoet: Ja
5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

Ja
5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?

Voldoet: Ja
5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden

pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

printed by fab4minds Business Solution, 01-09-2017 page 6 of 8



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

I la I II IMO I III  IS
Rapportnummer: On11ne_674868_
Type inspectie: BIO - inspectieHercertificering - Landbouw
Skainr: 1111.1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________________________

Datum inspectie: 01-09-2017

Pagina's: 7 van 8

• Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien afzet eieren vill~i~gezien
pallet kaarten, verwijzing naar BIO en NL-BIO-01 voldoet.

Skal.

Gezien jaaroverzicht eieren in kgsummome Daarmee productie van
eieren in 2016.

6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet: Ja

6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja

6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017 in mappen en digitaal, overzichtelijk en compleet. Per
koppel wordt administratie bijgehouden.

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegcr
Ja ,

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wet is er beoordeeld?

9.2 !Zan het bedrijf voldoende scheiding biologische4p gangbare-producten tijdens productie, oijslag en
trarpport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heçft helbedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehoudgn is?

Voldoet: Ja
•

, 4
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) geen aanvoer
mest (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en inkoop diervoeders (zie 4.1) Certificaten van leveranciers
biologische producten aanwezig in de administratie.

Gezien inkoop bestrijdingsmiddel Dega 16 (zie bijlage) factuur Chickfriend d.d. 15.05.2017.
Besproken ingangscontrole; geregistreerde heeft dit mondeling besproken met Chickfriend. Geen
registratie.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervgor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige

certificaat aanwezig. • t'itg

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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I Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie

,

Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. M E Eigenaar M I

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
14:18

Eindtijd inspectie
14:18

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (.= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb
toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren. Daarnaast is nog een onbekend middel gebruikt voor behandeling van bloedluis.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Skal

Inspectiegegevens,
_ - - ---

Vrageniust Inspectie

T peinspectie: BIO - GerickteMspectie - Landbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, ingangscontrole via Bijlage VII, AVI NED melding opzet hennen d.d.
18/5/17, factuuraMaankoop hennen op 16/05/17 d.d. 19/05/17, factuur Boer Beter
waterstofperoxide d.d. 7/9/17, factuur Boer Beter soda d.d. 08/9/17, factuur Chickclean 15/5/17
formaldehyde, ontsmettingsformulier chickclean 12/5/17 met formaldehyde, factuur Chickfriend
toepassing Dega 16 d.d. 15/5/17, factuur 24/3/17 chickfriend bloedluisbehandeling stal 1 (middel
onbekend), ontsmettingsformulier + factuur chickclean 24/3/17 met formaldehyde, verpakking
soda en waterstofperoxide.

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
factuur Boer Beter waterstofperoxide d.d. 7/9/17, factuur Boer Beter soda d.d. 08/9/17, factuur
Chickclean 15/5/17 formaldehyde, ontsmettingsformulier chickclean 12/5/17 met formaldehyde,
ontsmettingsformulier + factuur chickclean 24/3/17 met formaldehyde, verpakking soda en
waterstofperoxide.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, ingangscontrole via Bijlage VII, factuur Chickclean 15/5/17 formaldehyde,
factuur Chickfriend toepassing Dega 16 d.d. 15/5/17, factuur 24/3/17 chickfriend
bloedluisbehandeling stal 1 (middel onbekend)

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb
toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren. Daarnaast is nog een onbekend middel gebruikt voor behandeling van bloedluis.
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__.
Rondgang bedri'f: Gezien•stallen met leghenne
. In de stallen is ruwvoer (luzerne ) aanbieding. Gezien uitlopen, met begroeiing
o.a. olledig afgegaasd. Leghennen zijn
op moment van inspecti eken oud, maakten een gezonde indruk, weinig pikkerij.

Gezien bedrijfsadministratie: 2015/2016
Opfok- iologische leghennen. Gezien uitdraai

.
transportbonnen.

Voerrantsoen:
Ruwvoer: Luzerne: gezien factuu
Krachtvoer: granen worden gedroogd en geschoond

4111.111pezien voerjaaroverzicht 2015
4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?

Voldoet: Ja
4.3 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?

Voldoet: Ja
4.4 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?

Voldoet:
Ja

4.5 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?

Voldoet: Ja
4.7 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?

Voldoet:
Ja

4.8 Heeft de veehouder technieken/ingrepen toegepast op de dieren?
Voldoet: Er zijn geen (niet-toegestane) ingrepen uitgevoerd op dieren.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgan . bedrrf: Gezien -tallen met leghennen. S

Volledig afgegaasd.

Stalhygiene: Van Essen: Formaline
5.2 Is er huisvesting voor de dieren?

Ja
5.3 Voldoet de inrichting van de stal?

Ja

5.6 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.11 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
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10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf:

Volledig afgegaasd.

Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet:Geen aandachtspunten
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1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Reiniging stallen in 2016 is uitgevoerd door bedrijf Chickfriends met formaline en dega 16
werkbonnen hiervan gezien
Reining stallen in 2017 is uitgevoerd door bedrijf Chick friends met formaline en Dega 16 .

Van het gebruikte ontsmettingsmiddel Dega 16 is geen etiket of label met samenstelling bekend .
1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar

nodig afgemeld?
Voldoet: Ja

1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.8 Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:

1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

1111111111~11.111.1
1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?

Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.
1.15 Vinden er op het bedrijf inteme en/of externe audits plaats?

Ja
1.16 Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.

M U M .
1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

Ja
1.18 Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?

Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?

NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?

Nee

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?
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Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr.
__ , ._ ..

Eigenaar IN

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
12:58

Eindtijd inspectie
12:58

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
proforma kantoorinspectie

inspectie combineren met andere inspectie

Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

U heeft onvoldoende aan kunnen tonen dat u gecontroleerd heeft of Dega16 toegestaan is. U heeft
onvoldoende kunnen onderbouwen of u de ingrediëntenlijst van Dega16 beoordeeld heeft. Daarnaast is
Degal 6 niet geregistreerd bij het ctgb en derhalve niet toegestaan als bloedluisbestrijder.
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1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Toegestuurde informatie over opzet hennen en behandeling stallen: factuur hennen, factuur

chickfriend 2017

De informatie is niet compleet, maar tijdens basisinspectie 7-9-2017 facturen gezien van

behandeling met formaline en dega16 in 2016. Formaline is toegestaan.
1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

U heeft onvoldoende aan kunnen tonen dat u gecontroleerd heeft of Dega16 toegestaan is. U heeft
onvoldoende kunnen onderbouwen of u de ingrediëntenlijst van Dega16 beoordeeld heeft. Daarnaast is
Dega16 niet geregistreerd bij het ctgb en derhalve niet toegestaan als bloedluisbestrijder.
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Risico, sCheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
111.1111111111111111111111111111111111.1110111110111.11110. Geen transport van
producten.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT:
Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.

9.3 Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?
Voldoet: Ja

9.4 Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse
uitgevoerd?

NVT: Het bedrijf produceert geen verwerkte levensmiddelen of diervoeders.
9.5 Zijn de interne productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?

Voldoet:
Ja

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016:

Aanvoer uitgangsmateriaal: zie 2.1
Aanvoer mest: zie 3.1
Aanvoer rantsoen: zie 4.1

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8 alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

printed by fab4minds Business Solution, 14-07-2016 page 9 of 10



Bedrijf 130



inspectie ,*apport
Bedrijfsnaam: a r a l l ~ a i r i a
Rapportnummer: Online_794497_

Type inspectie:
Skalnr:

BIO - inspectieHercertificering Landbouw

gang

,:„..

Datum inspectie: 18-09-2017
Pagina's: 7 ván 7

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Certi f icaa0.111111111gezien. Bon ontsmetten 18-3-2017 gezien formaline (stallenhygiene Van
Essen).

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geklige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting -- -- - ...

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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_Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag mengvoer, ruwvoer, eieren.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voidoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

Inkoop en aánvoer _

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voerbonnen gezien 1 steekproef.
Certificaten gezien --

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Werkbon Stallenhygiene Van Essen 24-5-2017 formaline en CID 20, laatste is niet toegestaan.

. -
~tilt-hid - .

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017 in mappen; overzichtelijk en compleet.

7.2 ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaatheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Naast biologisch pluimvee, ____

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

Voldoet: Ja
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet:Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

ifikobp en aáhvoer .

10.1 Wat is er beoordeeld? -
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017. Gezien inkoop uitgangsmateriaal. mph Gezien
aanvoer ieghennen, gezien inkoop diervoeders. (zie 4.1) Geen aanvoer mest.

10.2 Zijn alle biologisch Verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
..

'

10.4

__.

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: On line280310_.

Type inspectie:
Skalnr:

BIO InspectieHercertificering Landbouw

M E P

Datum inspectie: 31-08-2017
Pagina's: 6 van 8

Gezien bedrijfsadministratie 201612017;

Gezien aanvoer kuikens 011~111~1.111Mbn meldingen Avined;
Aanvoer op 08.01.2016; dlilallefvoer op 06.05.2016; imps
Aanvoer op 24.05.2016; al~fvoer op 23.09.2016;~
Aanvoer op 30.09.2016; 1111111.voer op 23.01.2017~

Gezien antibiotica leveringen d.d. 26.04.2016;
wachttijd 2dg voor vlees.

4111.1.11111111.1

Gezien inkoop ciienmeders; Gezien voerjaaroverzichten 2016
totaal
totaai;

4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

4.3 Zijn de dieren afzonclerlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geklentificeerd?
J a

4.4 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?
Voldoet: Ja

4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
Voldoet: Ja

4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?

Voldoet: Ja
4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?

Voldoet: Ja
4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, er worclen geen ingrepen of technieken toegepast.
4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?

Voldoet: Ja
4.12 Worden er op het bedrijf preventleve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig

vastgelegd?
NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

iliffeiVel-W0ifffigfia

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf; gezien huisvesting p l u i m v e e ; ~ / ~ / ~ ~ ~ 1 0

effiliff4ezien uitloop kuikens. Begroeid met bomen en volledig afgegaasd. Grenzend aan
eigen maïs percelen.

Huisvesting heeft voldoende licht, lucht en rulinte. Leegstand huisvesting +1-1 maand. Uitloop
heeft voldoende hersteltijd.

Uit interview met geregistreerde blijkt dat men zelf de stal reinigt met water. Voor
bloedluisbestrijding wordt siliciumoxide gebruikt.

5.3 Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uftloop die voldoet aan de voorwaarden? _ _ _ _
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inspectie R. prvirt
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

1111111.11~
0n1ine_780310_
BIO - inspectieHercertificering Landbouw

41111»

Datum inspectie:
Pagina's:

31-08-2017
8 van 8

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) gezien aanvoer
mest (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en inkoop diervoeders (zie 4.1)

Gezien inkoop diervoeders; Gezien voerjaaroverzichten 2016

Certificaten van leveranciers aanwezig in de administratie,

111111111111111111~~1

Stallen worden ontsmet met Formaline; voldoet.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluitiná

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie IR.'pport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0nline_7838

Type inspectie:
SkaInr:

BIO lnspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie: 07-09-2017
Pagina's: 7 van 7

Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

seheidibg en ttaceerbáarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Enkel bio productie, geen opslag voor derden. Percelen zijn volledig afgescheiden.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld gehouden is?

Voldoet: Ja
9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Vokloet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)

aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lOko op en -á eriVper

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedriffsadmInistratie 2016/2017; geen inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) geen aanvoer
mest (zie 3.1) gezien aanvoer hennen en inkoop diervoeders (zie 4.1)

Gezien reinigingsmiddelen in stal; Intra Hydrocare voor reiniging na Fipronil besmetting.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
10.3 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja

10.8 Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

A.fáltatihá

13.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedriffsadministratie 2016/2017, rondgang bedrijf.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: C)nline_993561 ROFORMA
Type inspectie: BiQ.Gerichte inš ti Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 06-12-2017
Pagina's: 4 van 4

Skat

., :• - •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11:j.j. á̀tdJoj,f f,

1 inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding Dega 16 + Mite clean
Geen labels of productspecificaties

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding Dega 16 + Mite clean
Geen labels of productspecificaties

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 en Mite clean middelen zijn die toegestaan zijn in de
biologische landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan
kunnen tonen dat u de volledige recepturen van Dega 16 en Mite clean gezien heeft. Bovendien hebben
deze middelen geen ctgb registratie en zijn daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis
in pluimveestallen.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

11111.119111EPnline_9935RO FORMA

BIO Gerichte insTirrandbouw

Datum inspectie: 06-12-.2017
Pagina's: 2 van 4

Skal

I Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar Ja

Rondgang over het bedrijf

Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee *

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:28

Eindtijd inspectie
15:28

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0 (= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst lnspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 en Mite clean middelen zijn die toegestaan zijn in de
biologische landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan
kunnen tonen dat u de volledige recepturen van Dega 16 en Mite clean gezien heeft. Bovendien hebben deze
middelen geen ctgb registratie en zijn daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen.

Rapport afronden
ln dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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