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1.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien, bio legpluimvee en bio opfok. Teelt eigen voer. Geen gb bedriffsactiviteiten.
Leghennen zijn aug 2017 geruimd ivm fipronil affaire. Bio opfok op slot, wordt bemonsterd door
de NVWA.

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.
1.3 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:
Er is een incident geweest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties zijn
correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.

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

1.11 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 biolo ische 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/voedselvelligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
IKB, KAT

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

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 Iaat geen analyses uitvoeren.

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

téelt

2.1 Wat is er beoordeeld?
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Gezien administratie van dieren. Gezien legstal (alleen verklikkerkippen) en opfokstal. Op
moment van inspectiezijncle opfokhennen 6 wkn oud. Gaan nog niet near de uitloop. Gezien
aanvoerbonnen van sal!~ aanvoerellpendagskuiken~

Gezien attesten dierenarts~~~111.1
Gezien bedrijfsbehandelplan van eerder genoemde dierenarts.

inzake 11111.111

G e z ie n  vo e r j a a r o ve r z ic h t ~ ~ o e r .  Be d r i j f  vo e r t  e ige n  p r o d u c t e n  ( C C M / t r i t ic a le
etc.). Ingevoerd in BlOcount. Relatieve voertekort is te verkiaren door het feit dat het bedrijf 2
maanden leeg heeft gestaan in 2016.

Gezien  verklarin g~ p ercen tage regio vo er d .d .  10/1/2017.

Gez ien  vo erb o n ~ an  1919/16 a lb  m et lito n  vo er ,  95% b io  en  5% gb .  Geen  io  aan d ee l.

Gezien opfokhennen in de stal, geen snavelbehandeling toegepast.

Bedrijf reinigt en ontsmet. Gezien bonnr ontsmetting met formaline van Chickclean d.d.
26-11-2016. Bedrijf heeft gebruik gemaakt van Dega-16, hier is al info over aangeleverd bij Skal.

4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
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 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?
Voldoet: Ja, reiniging en ontsmetting van rulmten

•HUistire§ting. uit oop gn . P9AX19 •

5.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien uitloop. Deze is volledig afgegaasd. Begroeling is voldoende. Geen leghennen
aanwezig. Opfokhennen te jong (6 wkn) om naar buiten te gaan. Leegstand is gerealiseerd, heeft
2 maanden leeg gestaan. In 2017 geruimd, daardoor ook voldaan aan het criterium.

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

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
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
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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

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf bezocht en rondgang gemaakt. Issue met Dega 16 is in ander rapport afgehandeld. In de
periode hiertussen geen gebruik meer gemaakt van niet toegestane middelen.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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NVT: Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
2.5 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

Voldoet: Ja

3.1 Wat is er beoordeeld?
. 1 1 . 1 ~ 1 1 1 . 1 . 1 1 . 0 ~ ~ ~ 1 1 .  Ge z i e n  e i g e n  ve r k l a r i n g  e n  c e r t i f i c a a t  va n
leverancier. Gezien
certificaten, VDM documenten en eigen verklaringen hiervan. Gezien overeenkomst tussen
1011111~~eregistreerde voor levering van bio mest aan deze bio boer. In de
overeenkomst wordt duidelijk dat het om een bio boer gaa

3.2 Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?
Voldoet: Ja

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

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

3.7 ls de biologische mest afgezet op biologische percelen?
Voldoet: Ja

Veéhouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien dieren in stal en uitloop. Gezien ruwvoer voorziening in stal. Geen niet toegestane
i n g re p e n  g e z i e n  b i j  d i e re n .  Ge re g i s t re e rd e  vo o r  vo e ~ ~ 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 . 1 1 ~
1 5 / 4 / 2 0 1 6 ~  l u z e r n e  b a l e n  va n  1 1 1 1 . 1 1 1 ~ . ~ O ve r z i c h t  va n  l e ve r i n g  b i o

gezien./Mbin totaal.
Aangevoerd
dd 17/12/15 van de biffiffila en leverbonnen en VJO van levering in 2015.

Gezien leverbon

Geregistreerde voert dd 30/12/2015 27277 leghennen aanvan~/11/11/11/1/~
Complete documentatie hiervan gezien. Geregistreerde voert Orthomite aan ter voorkoming van
bloedluis. Gezien opslag van ca 10 zakken hiervan. Op zak staat dat het gebruikt mag worden in
de bio Iandbouw. Zie annex voor foto van label van product
G e z i e n  l o g b o e k  va n  d i e r e n a r t s  vo o r  g e b r u i k l M M IM M N M IM M IM IM l p va n de
dieren dd 26/4/2016

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.
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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 mest, dieren, voer en zaaizaad aan. Zie kopjes teelt, mest en veehouderij
voor meer details

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?
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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Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen ti jdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij

opening

Ja Dhr. 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
Pro forma kantoorinspectie

T i jdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:07

Eindtijd inspectie
15:07

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).

Orthomite, Mentho boast en Dega 16 zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
Deze middelen hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of deze middelen zijn
toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
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1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, factuurallinnet aanvoer leghennen op 02/05/2017, factuur v Maanen
levering waterstofperoxide 07/09/17, factuur 17/8/17 Freriks levering Alka Clean, factuur 29/5/17
Freriks levering Cid Clean, factuur Agradrie 23/7/15 Silicapoeder/Intra Hydrocare,

Veilighiedsinfoblad Natriumcarbonaat, datasheet Intra Hydrocare, Ctgb toelating Cid Clean,
productspecificatie Formalehyde, productspecificatie Sodium Carbonate, veilighiedsinfoblad

waterstofperoxide, veiligheidsinfoblad formaldehyde, etiket OrthoMite, overeenkomst Ten Dijk

Ongediertebestrijding.
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: in 2016/2017 gebruik van reinigingsmiddelen Formaldehyde,
waterstofperoxide, Intra hydrocare (waterstofperoxide), Sodium carbonate (Soda), CID clean

(waterstofperoxide) en ALKA clean (soda en potas).

Dit zijn allemaal toegelaten reinigingsmiddelen.

Factuur v Maanen levering waterstofperoxide 07/09/17, factuur 17/8/17 Freriks levering Alka

Clean, factuur 29/5/17 Freriks levering Cid Clean, factuur, Veilighiedsinfoblad Natriumcarbonaat,

datasheet Infra Hydrocare, Ctgb toelating Cid Clean, productspecificatie Formalehyde,

productspecificatie Sodium Carbonate, veilighiedsinfoblad waterstofperoxide,

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

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, in 2016/2017 zijn de volgende middelen tegen bloedluis gebruikt:

Orthomite, Mentho boast en Dega 16

Gezien: etiket OrthoMite, overeenkomst Ten Dijk Ongediertebestrijding.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Orthomite, Mentho boast en Dega 16 zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
Deze middelen hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of deze middelen zijn
toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
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Gezien aanvoer in 2015 van zaaizaad, mest, meststof, voer en hennen. Zie voor toeleveranciers
verderop in dit verslag.

10.2 Zijn alie biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Het bedrijf factureert aan zijn leverancier(s).
Voldoet:
Ja

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?
Rondgang bedrijf.

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

13.3 Noteer de aandachts unten.
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6.1 Wat is er becordeeld?

Gezien bedrijfsadministratie 201612017;

Gezien afvoer hennen; d.d. 17.06.2017 rneldingsformulier Avined. Gezien afvoer naa
d.d. 18.06.20 _  A i e nne n. t :

Gezien afzet eieren; gezien overzicht leveranties 2016~1); totaaMillir
6.2 Zijn alle producten die het bedrijf  onder eigen handelsnaam verkoopt gecertif iceerd?

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.
7.2 Is er op het bedrijf  een inzichtelijke en controieerbare 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, schëiding,en tradeerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Naast bio logische leghennen, t e v e n y é a l ~ ~ ~ ~ ~ M O
Bio logische uitloop is vo lledige afgescheiden van gangbare percelea Votledig afgegaasdalla

9.2 Kan het bedrijf  vold6a-Mscheiding 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

inkcjop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; geen inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) geen aanvoer

mest (zie 3.1) gezien aanvoer hennen en inkoop diervoeders (zie 4.1) NB. certif icaten van

leveranciers aanwezig in de administratie.

Gezien reiniging stallen; factuur van Essen d.d. 11.04.2016; formaline. Gezien verklaring
eiercentraler~Pi.v.m. bestrijding bloedluis; geen bestrijding geweest op het bedrijf; zie
bijlage.

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

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van bio logische 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 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 bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017.

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

6.1 Wat is erbeoordeeld?
Overzicht afrekeningen 2016 hok 1 en 2 gezien eierenw~i~eieren.
Pallet labels, eierbonnen gezien in stallen.

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

6.6 Zijn de aanduldingen 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?
Administratie gezien: aanvoer mengvoer, luzerne, graszaad gezien.
Verkopen 2016 eieren gezien, diergeneesmiddelen, percelen uitloop.
Skal map.
Gras land uitloop vnl weitandbloten, indien gemaaid naar gangbaar jongveeopfok.

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

7.3 ls de klachtenregistratie voIdoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheidin§ en traceetbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag, mengvoer, uitlopen afgerasterd, bio luzerne, eieren opslag stal 1 en 2.
Geen veevoedergewassen op certificaat.
9.8. gangbaar grasland middelen.

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

Inkciop en áaintoèr

10.1 Wat is er beoordeeld?
Aankopen kippen en voer 2016, 2017 gezien. Certificaten gezien11111~11111111.
Werkbon Braye Stallenreiniging De Hoève 26-5-2017 gezien (formaline).
Werkbon Braye Stallenreiniging De Hoeve 30-1-2015 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 gácertificeerd

bedrijf?
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4

Datum inspectie: 03-07-2017
Pagina's: 8 van 8

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

ANUiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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inspectie
Bedrijfsnaam: 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ~ Datum inspectie: 15-09-2016
Rapportnummer: Online_591664_adrninistrator Pagina's: 7 van 7
Type inspectie: BIO - Ins ectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Administratie 2015: Gezien aanvoer van hennen en voer. Hennen vallEMPI ____luzerne
v a r d i a ~ l b en voer va. Gezien certificaten van
toeieverancier.

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voidoet:
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 aile leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geklige certificaat
aanwezig.

10.8 Zijn alie 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 bedrijf.

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

111.11.111~~11111
Online"~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

O M _

Datum inspectie:
Pagina's:

29-11-2017
1 van 4

Skal

k.40
Bedrijfsinformatie
Skalnr.:
Bedrijfsnaam:
Locatie:

11.61111111111~11111 111116.013

Uitvoerende organisatie
Bedrijfsnaam:
Inspecteur:

Opdrachtgever
Bedrijfsnaam:
Adres:

Skal

Skal
Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Telefoon:
E-mail:

038 4268 181
landbouw@skal.nl

(ilto'±i-C10",@Ce

Certificaat nr.:
Geld ig heid certificaat:
Certificatie voor:

20-10-2016 tot 31-12-2017
01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

:1;0,-r7L5grefigti-r0.1)-1,1

Opdracht 802438, Online 627276 administrator, 13-01-2016

Vragenlijst 2015

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

Nee, er is van de leverancier geen certificaat aanwezig of het certificaat is niet meer
geldig.

De uiterste hersteldatum is: 13-02-2016

Herstel vastgesteld op: 15-09-2016

10.3

Lichte afwijking

Opdracht 802444, Online 591664 administrator, 15-09-2016

Vragenlijst 2015

5.12 Waarop voldoet de toegang tot de uitloop/ buitenruimte niet?
De inrichting van de uitloop voldoet niet aan de voorwaarden.

De uiterste hersteldatum is: 17-12-2016

5.12

Lichte afwijking
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Onlineille~PROFORMA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

UM_

Datum inspectie: 29-11-2017
Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. M P 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
14:11

Eindtijd inspectie
14:11

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

!ea j ingen

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.
Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de
volledige receptuur van Dega 16 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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online11111~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

29-11-2017
4 van 4

Skal

Inspectiegegevens,
. _

Vragenlijst Inspectie

,Type inspedle: BIO - Gétichtelinspectie - Landbouw .

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst,
Factuur en werkbon Brayé stallenreiniging, stalontsmetting formaline
Factuur Chickfriend, bloedluisbestrijding dega 16
geen label of productspecificatie

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 en werkbon Brayé stallenreiniging, stalontsmetting formaline
Factuur Chickfriend, bloedluisbestrijding dega 16
geen label of productspecificatie

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. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen
dat u de volledige receptuur van Dega 16 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:

e l l 1 ~ 1 ~ 1 1 . 1 " b l b
Online_781798_
BIO - BasisInspectie - Landbouw

"OW

gig
Datum inspectie:
Pagina's:

18-12-2017
4 van 6

Skal,

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

111~~011111111~
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

1.14

1.15

1.16

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

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

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

Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
KAT en IKB
Er is een blokkade geweest van de eieren, leghennen en mest door de NVWA i.v.m. fipronil.
Melding gemaakt bij Skal. Dat is weer vrijgegeven inmiddels.
Nu blokkade door de KAT i.v.m. fipronil, er moet door de KAT nog een monster worden
genomen.

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?
Ja, corrigerende maatregelen doorgevoerd.

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

1.22 He6ft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?

111111111111111111111111L
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

rztjt*Q„ 's

Online_781798_

BIO - BasisInspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

18-12-2017

6 van 6

Skal
Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Aileen biologische activiteiten geconstateerd.

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

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 gecertif 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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

—

-.i.-- _________________________

Verder is er
DEGA 16 toegepast op het bedrijf in 2017 in de pluimveestal. Melding gemaakt bij Skal. Impomp

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~
Online_793527_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

111!

Datum inspectie:
Pagina's:

05-07-2017
9 van 9

7.1 Wat is er beoordeeld?

7.2

Gezien administratie aan- en afvoer jaar 2016 via o.a. digitaal,

Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
J a

7.3 Is de kiachtenregistratie 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 traëeéffiaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang 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 I 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 aänvöer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien in 2016 aanvoer van:~ opfokhennen, kracht- en ruwvoer, GBM, natuurlijke
vijanden, zaaizaad. Voor verder specificaties zie hfst. Teelt en Veehouderij. Gezien certificaten
van toeleveranciers (genoemd in dit verslag).
Gezien stro in balen, afkomstig vanillElliniai.d. 17-11-2016 aankoop van...MP
biologisch s t roM11~ / ~ 10 / 10 /

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 bioIogische 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?
Votdoet: 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
Gezien werkbon van de Pol d.d. 20-9-2016 hierop vermelding van Zeep Kenosan.

Äfšluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedr i jf.~11111111~1.1.1~~

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

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

I M I 1 1 1 1 1 .
Online j ','ROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

MID

Datum inspectie:

Pagina's:

03-11-2017

3 van 5

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar UR

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
13:28

Eindtijd inspectie
13:28

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

econstateerde afimikingen

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 Mite Clean zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf  heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of de middelen zijn 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:

On l i n e  4 1 1 1 1 1 1 ~ 1 P ROFORM A
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

M I

Datum inspectie: 03-11-2017
Pagina's: 5 van 5

Skal

Inspectiegegevens,
_ .

Vragenlijst Inspectie

Type ins ectie: BIO - Gerichte ins ectie - Landbouw

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst, leverbonnen kippen doorailind.d. 11/10/16, 02/03/17 en 04/07/17,

ontheffing opzet gangbare kuikens d.d. 16/2/17, facturen Kees Kooijman ongediertespecialist d.d.
25/11/16 en 09/09/16, factuur chickclean 10/10/16 inzet formaldehyde, factuur chickfriend 30/01/17

inzet Mite Clean en Dega 16.
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?
lngevulde vragenlijst, factuur chickclean 10/10/16 inzet formaldehyde

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?
lngevulde vragenlijst, facturen Kees Kooijman ongediertespecialist d.d. 25/11/16 en 09/09/16,

factuur chickfriend 30/01/17 inzet Mite Clean en Dega 16.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Dega 16 en Mite Clean zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of de middelen zijn
toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
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Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

10.2

•1,1

Inspectie Rapport
«111111111111~
Online 466239_
BIO InspectieHercertificering Landbouw

11.11,

Datum inspectie:
Paginats:

13-01-2016
7 van 7

graszaad aangekochtgm, hybride ryegrass
correcte aanduidingen

afleverbon gezien 18/612015 uitloopstal scharrelkippen mix, vaiell~
factuur leghennen 124 dagen gezienvan~dd 3016/2015 met correcte verwijzigingen
Voer aangekocht van~11.11111~11»Facturen gezien van 2015 en gegevens
van jaarvoer overzicht 2015 gebruikt voor berekening in Biocount. Certificaten gezien vanilla

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voidoet:
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 alte 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:
Jo

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

AfgkilWid

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang bedrijf en administratie

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

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

0n1ine_737337_

BIO - InspectieHercertif icering Landbouw

Datum inspectie: 14-08-2017

Pagina's: 6 van 6

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 traceerb~Wd

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag: mengvoer, luzerne, rnest, eieren. (pakstation apart gecertificeerd).
Opgave gewaspercelen 2017 gezien.
Schelding percelen gezien.

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 warden?
Nee

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
10.9. werkbon Stalhygiene Van Essen gezien 22-8-2016. Bloedluis wordt met groene zeep
behandeld.
Voerbonnen gezienl.lin, eigen verklaring aankoop kippen 2016 gezien.
Skal 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 gecertif 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?

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

Voldoet: Ja

Msluiting

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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linspectie --,apport
Bedrijfsnaam: 11111111~111111
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n1ine_737255_
BIO InspectieHercertificering Landbouw

11111M.

Datum inspectie: 21-06-2017
Pagina's: 6 van 6

Skat

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

Iiikdbi) en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
l nk oop  k rac 4y_c l e_ r_ l i gn i ng l i M ak  Gezi en  voe r j aa rove rz i c h t  2016  voo rg i l IM

Voer is afkomstig 41111111~1.11~.
Gezien leverbon 2-6-17 vooll ook gezien
afleverbon vanglipLuzernebalen
Gezien geldige certificaten van 11~111.111~M)ok van mes
fill~1111.111. gezien.
Stalontsmetting door Pluimveeservice Noord Nederland op 1-10-16 uitgassen me.t formaline
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?
Geen aandachtpunten.

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: 12-09-2017
Pagina's: 2 van 3

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
12:09

Eindtijd inspectie
12:09

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

lnspectie 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

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.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

_PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 12-09-2017
Pagina's: 3 van 3

Skala

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

.T p ns ectie: 10 .Gerichte ins ectie - andbou

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Toegezonden vragenlijst over schoonmaakmiddelen en bestrijding van ongedierte. Facturen
gezien aankoop hennen. Factuur voor chloor (natriumhypochloriet staat op bijlage VII). Werkbon
pluimveeservice formaline.

Factuur voor chloor bevat ook gangbare lucerne. navraag geregistreerde !evert op dat deze
lucerne voor de paarden is. Lucernebalen voor de hennen komt van~(opfok
organisatie)

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?
Bedrijf heeft geen middelen gebruikt tegen bloedluis, maar is onder de aandacht van de NVWA
door de onbedoelde aankoop van met fipronil besmette kuikens uit Duitsland.

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

Type inspectie:
Skalnr:

-1
Inspectie Rapport

ill111~1111~1.
Online_490764_
BIO InspectieHercertificering Landbouw

MOP

Datum inspectie:
Pagina's:

22-02-2016
5 van 6

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? .

J a

Veiieopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld? .
Afzet eieren gezien, eierbonnen, palletlabels. Overzicht afgeleverde eieren 2015 aan ~MI

allikezien.

• 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:
J a

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

J a

Adm.friistratie _

7.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien 2015: voer, mest, eieren, legkalender. Klachtenregistratie gezien.

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

7.4 ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja .

Risico schèlding èn tracèerbaárheid '

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met varkenstallen (gangbaar) en kippenstal gezien met voersiles, opslag ruwvoer
en eieropslag. Opgave gewaspercelen 2015 gezien, gangbare percelen mais, bio uitloop als gras
opgegeven. .
Percelen gezien afgegaasd, luchtfoto 2014 gezien Boerenbunder.nl

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

Voldoet:
J a

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

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

ffik4665..eii aánVoer -

10.1 Wat is er beoordeeld? '
Aankopen sinds vorige inspectie mengvoer. Voerbonnen gezien.
Certificaten gezien:
10.9 sinds vorige inspectie stal niet ontsmet opze ippen 1 1-2-2015).

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
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inspectie i'apport
Bedrijfsnaam: 41111111.11~111.1111~
Rapportnummer: Online 490764_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 22-02-2016
Pagina's: 6 van 6

Pikal

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:
J a

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.

Afsiálting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf, erf stal 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_664048_

BIO BasisInspectie Landbouw

ROVINEIP _ _

Datum inspectie:
Pagina's:

21-09-2017

4 van 5

3.4

,,,,,,,t,

, G

. - .... _ .

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

Veehouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?

,

_
bedrijf heeft in 2016 Mentho Boast gebruikt, dit is doorgegeven aan de

NVWA en ook alle gegevens hieromtrent zijn naar Skal gestuurd, bedrijf is niet geblokkerd tav
f ipronil !!

4.10 Voldoet e diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

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

Vélikatien en ewer -

6.1 Wat is er beoordeeld?
.. ,

_ -- '.

6.2

...
_

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

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

Adrninistratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Online_664048_

BIO - Basislnspectie - Landbouw

/;"7-

Datum inspectie:
Pagina's:

21-09-2017

5 van 5

. .
, , ,...

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

Voldoet:
Ja

-- Riáito, 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

Inkoop eh aanVéer . . • • "

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
Afluitjrisg ,

13.1 Wat is er beoordeeld? :-/gc..~M~e. ...*•-•-•4', ; . .  A, ,

hele bedrijf met kippenstal . _
ongediertebestrijding ASP

MINMENIMMIEMbedrijf is opgeruimd
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 21-09-2017 page 5 of 5



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: Online •; PROFORMA

Type inspectie:

Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

29-09-2017

2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. M E Eigenaar I n

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
16:23

Eindtijd inspectie
16:23

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

lnspectie 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

tz

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).

Bedrijf  heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel mentho boast is toegestaan als ongediertebestrijding op

biologische dieren en of het middel een Ctgb toelating heeft.

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:

O n  l i n 4 1 1 1 ~ 1 ~ P R O F O R M A
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

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

Skal

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

-.T sie inspectie: B10 - Gerichte inspectie - Landbouw _ __

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst + schriftelijke toelichting, werkbon en factuur chickfriend inzet

bloedluisbestrijding met mentho boast, verklaring en diverse facturen Ten Dijk

Ongediertebestrijding met inzet van rodenticiden en insecticide in kraamstal (niet bio), facturen

en ontsmettingsfomulieren van Lokhorst met gebruik van formaldehyde, transportbon en factuur

aankoop bio kippen van Agromix opzet d.d. 27/07/2017.
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?
facturen en ontsmettingsfomulieren van Lokhorst met gebruik van formaldehyde

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst + schriftelijke toelichting, werkbon en factuur chickfriend inzet

bloedluisbestrijding met mentho boast
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel mentho boast is toegestaan als ongediertebestrijding
op biologische dieren en of het middel een Ctgb toelating heeft.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_804363_
BIO - inspectieHercertificering - Landbouw

N E I N I N I S

fi(
Datum inspectie: 14-09-2017
Pagina's: 9 van 9

Skala

Nee

Inköop 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?

NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

~MI
Online_667639_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

~le

Datum inspectie:
Pagina's: . .

24-10-2017
6 van 8

Skai

Bedrijf ontsmet met formaline en Kilkox door Chickfriend
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?

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?

Voldoet: Ja, andere maatregelen, zoals beschreven in de toelichting

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

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

0111.111111111.11111r
Online_667639_
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

dINIMINe

/(f7
Datum inspectie:
Pagina's:

24-10-2017
8 van 8

Skal

Boost en Miteclean door Chickfriend
formaline en KilKox

11111ffie In 2016 stal behandeld met Mentho
en op 1/11/16 door Chickclean met

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 en rondgang gemaakt, geen aandachtspunten

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 OFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

27-10-2017

2 van 4

Skai

Algemene inspectievragen

Aanwezigen ti jdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij

opening

Ja Dhr. N M Eigenaar OM

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
Pro forma kantoorinspectie

T i jdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:01

Eindtijd inspectie
16:01

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

Geconstateerdé dim! kingé

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).

Kilkox, Miteclean en Mentho Boast zijn 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: Online1.111~PROFORMA
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 27-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

Inspectiegegeven sfinspectie

Type inspectie: Blb - Gerichte inspectie - Landbouw
• •

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst, transportbonnen d.d. 31/10/2016 7616 + 4708 hennen, ontsmettingsformulier
chickclean d.d. 29-10-2016 met inzet van formaline en kilkox

003/11/2017: nagestuurde informatie:
factuuraillir.d. 31/10/16 levering 15.000 bio leghennen + keuringsformulier
factuur chickfriend d.d. 20/06/2016 inzet Mentho Boast en Miteclean

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?
lngevulde vragenlijst, ontsmettingsformulier chickclean d.d. 29-10-2016 met inzet van formaline
en kilkox

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?
lngevulde vragenlijst, ontsmettingsformulier chickclean d.d. 29-10-2016 met inzet van formaline
en kilkox.

1.03/11/2017: nagestuurde informatie:
factuur chickfriend d.d. 20/06/2016 inzet Mentho Boast en Miteclean

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Kilkox, Miteclean en Mentho Boast zijn 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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(1)
Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 111~~111~1~11111
Rapportnummer: Online_480582_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: 111.1111111P

Datum inspectie: 06-07-2016
Pagina's: 9 van 9

Skal

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 bedrijfsadmininstratie 2015/2016.

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

MIMMIIIII~~111111~
Online_764370_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

29-06-2017
7 van 7

Skal

Risico, scheiding eh 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 opsiag 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

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 en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: aummem
Rapportnummer: O n l i n e _ 6 8 5 4 4 6 ~
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 07-09-2017
Pagina's: 7 van 8

Skat

111111bi l la.
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?

911111111111~""
9.2 Kan het bedrijf voldoende-scheiNgtussen 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?

Gezien: factuur Chicken Clean ontsmetting 10-1-2017 met formaline behandeld.
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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: - C)nli • Datum inspectie: 12-05-2017
Rapportnummer: ne_715598 Pagina's: 7 van 7
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: 111.110 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Skal

Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.4 ls 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 aanv6er

10.1 Wat is er beoordeeld?

Stallen zijn op 25-1-17 ontsmet met formaldehyde door Lokhorst Ederveen.
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?

1.1111~
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?
Administratie en rondgang bedrijf. Geen aandachtspunten.

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

Online11.11111~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 26-10-2017
Pagina's: 2 van 3

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
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:38

Eindtijd inspectie
15:38

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

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.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online 1111111111111WPROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 26-10-2017
Pagina's: 3 van 3

Skal

• ec egeg- _ - If • , . . 4 ' . VI
_

. . - s' ,
• i  • , . . 4 jai .3 kt iT ITY/ -

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, factuur 02/02/17 Agromix aankoop bio hennenalistuks, transportbon
gilhennen d.d. 27/1/17~ meldingsformulier AVINED overplaatsng hennen 27/1/17,
factuur~d.d. 09/02/2017 ontsmetten gas stal 1 en 2 op 25/1/17, ontsmettingsformulier
25/1/17 inzet formaldehyde.

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?

Ingevulde vragenlijst, factuuraMd.d. 09/02/2017 ontsmetten gas stal 1 en 2 op 25/1/17,
ontsmettingsformulier 25/1/17 inzet formaldehyde.

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

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 . 1 1 1 1 b

0n1ine_691317_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

WIN!

Datum inspectie:
Pagina's:

04-08-2017
8 van 8

Skal
Gezien bedrijfsadministratie

1511011~11~

Gezien reinigingsfactuur van Essen d.d. 31.01.2017; 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?

~WM
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_571794_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

11111

Datum inspectie:
Pagina's:

13-06-2016
7 van 7

Skat
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

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?

dielaineihk

10.4

10.8

10.9

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

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

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?

Andere aandachtspunten.
13.3 Noteer de aandachtspunten.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online_572712_

BIO - InspectieHercertif icering - Landbouw

M M i

Datum inspectie:

Pagina's:

07-09-2016

6 van 6

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

Rondgang 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 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?

toeleveranciers.
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?

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?

Andere aandachtspunten.
13.3 Noteer de aandachtspunten.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 11.1111~.1111111.
Rapportnummer: Online_484928_
Type inspectie: BIO - inspectieHercertificering Landbouw
Skainr:

Datum inspectie:
Pagina's:

22-02-2016
7 van 8

Skal
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?

_.......
Afieverbonnen eieren gezien.

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?
Administratie mest, eieren, voerjaaroverzicht, veearts gezien, legkalender huidige koppel.

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

....— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.4 ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

I Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het beerij 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-bidogisch 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 13-7-2015 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?
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Datum inspectie: 22-02-2016
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Ska
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?
yoldoet:

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Stal gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

fr

# * 4' •

• 4
• t t i •
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Type inspectie:
Skalnr:

BIO - BasisInspectie - Landbouw

Datum inspectie: 04-10-2017

Pagina's: 6 van 6

IS 5
Skal

7.1 Wat is er beoordeeld?

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

Risico, schelding 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

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?

Bedrijf is nog geblokkeer
de NVWA i.v.m. fipronil

tal moet nog gereinigd en ontsmet worden.

13.2 Wat is je algernene indruk van het bedrijf?

door

13.3 Noteer de aandachtspunten.

1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Datum inspectie: 27-10-2017

Pagina's: 2 van 4

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar is
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
15:01

Eindtijd inspectie
15:01

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 hieNan enkel de bevinding(en).

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 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 Dega-16 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 schrif telijk bericht van
Skal.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 27-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skat

_inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

,T e ins • ectie: 10 - Gerichte ins ectie - Landbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
factuur tendijk ongediertebestrijding
Factuur Chickfriend Menthoboast

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 tendijk ongediertebestrijding
Factuur Chickfriend Menthoboast

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. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen
dat u de volledige receptuur van Dega-16 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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1 N ~
Online_724093_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

13-06-2017
6 van 6

Skat
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?
Voor

verdere specificatie zie de overige hfst in dit verslag. Gezien alle Skal certificaten van
toeleveranciers.

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?
Voldoet: Ja
Gezien factuur van d.d. 30-5-2017 met reiniging van de stal met Formaldyhyde.

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

MUM

Datum inspectie: 21-09-2017

Pagina's: 2 van 3

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr .
_

. . Eigenaar de
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
16:15

Eindtijd inspectie
16:15

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

Opmerkingen bij inspectie
Pro forma kantoorinspectie

Afizeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

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.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: Online..11~PROFORMA
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 21-09-2017

Pagina's: 3 van 3

Skat

Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspecti: ,--;,..-, • „,‘,.„-f,, ,•,;., , ,-.
, T e ins .ectie: BIO - G e i c  t e  * s  e c t i e  - Landbo ,

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Opgestuurde en ingevulde vragenlijst,  ontsmettingsformulier Lokhorst d.d.  50/05/2017 van gebruik

Formaldehyde + factuur d.d.  01/06/2017,  veiligheidsinformatieblad Formaldehyde,  factuur d.d.

0 8 / 0 6 / 2 0 1 7 ~a n v o e r  b i o  l e g h e n n e n  o p  0 1 / 0 6 / 2 0 1 7  1 9 . 3 6 7  s t u k s ,  m e l d i n g s f o rm u l i e r  S t .

Av ined hennen afkomstig v an cert. e n ~
1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

Ja,  alle gecertificeerde bio activ iteiten worden actief uitgevoerd.

lnkoop en aanv oer

10.1 Wat is er beoordeeld?

Opgestuurde en ingevulde vragenlijst,  ontsmettingsformulier Lokhorst d.d.  50/05/2017 van gebruik

Formaldehyde + factuur d.d.  01/06/2017,  veiligheidsinformatieblad Formaldehyde.
10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Opgestuurde en ingevulde vragenlijst,  ontsmettingsformulier Lokhorst d.d.  50/05/2017 van gebruik

Formaldehyde + factuur d.d.  01/06/2017,  veiligheidsinformatieblad Formaldehyde
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Andere  aandachtspunten.
13.3 Noteer de aandachtspunten.

Uit de opgestuurde informatie over het product Formaldehyde blijkt dat dit bestaat uit 37%

formaldehyde en 3-10% methanol.  Verder is  er geen informatie beschikbaar waaruit blijkt waaruit

het middel verder is  samengesteld.  Aandachtspunt voor het bedrijf: in het vervolg bij gebruik van

een product v ooraf aantoonbaar nagaan wat de samenstelling is  en of dit is  toegestaan in de

biologische v eehouderij.
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Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0n1ine:792605_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie: 18-08-2017
Pagina's: 7 van 7

Skat
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 eroduct zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

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?
!, ezien leverbonnen/facturen en certificaten

van leverancier
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondsto'en 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 en administratie

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

printed by fab4minds Business Solution, 18-08-2017 page 7 of 7



Bedr



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

d i f ~ ~
Online_540227_

Ise
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 30-06-2016
Pagina's: 8 van 9

Skat

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien inkomende leverbonnen, facturen. gezien inkomenden en uitgaande Eigen verklaringen.
gezien RVO GO 2016.111~1.1111.11111.111110zien klachtenregistratie"

Gezien medicijnregistratie
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?
Gezien RVO GO 20162

0111110.111111.111111.111
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

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?

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en déi-e7Trgerd?
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 en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam: 411111111111111P Datum inspectie: 16-09-2016
Rapportnummer: Online_604378_ Pagina's: 7 van 7
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: 11.1.11,

Skat

Geregistreerde voert voer en dieren aan. Gezien certificaten van leverancier
81111111111611

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?
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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Rapportnummer: Online_459908_ Pagina's: 7 van 8
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Skal
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 in mappen en digitaal.

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?
Aileen biologische productie. Geen opslag voor derden.

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens pro uc , 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

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016; gezien aanvoer dierend~~111ezien
aanvoer krachtvoeln~ezien voerjaaroverzicht 2015.

Aanvoer ruwvoe"Mallb
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?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

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

Afsluiting
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Bedrijfsnaam: 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Datum inspectie: 23-03-2016
Rapportnummer: Online...501334_ Pagina's: 8 van 8

Type inspectie:
Skalnr:

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Afleverbonnen voer, eigen verklaringen mest 2015.
Geen ontsmettingsmiddelen gezien

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alie 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

10.8

10.9

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

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

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 stallen en gebouwen.

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

a mi i i ~ ~ »
Online_689630_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

~III

Skala
Datum inspectie:
Pagina's:

14-07-2017
6 van 6

Bedrijf gezien met opslag, eieren, ruwvoer, mengvoer.
Opgave gewaspercelen 2017 gezien.

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

Inkoop en aarivoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
2016 gezien aankoop zaaizaad, ruwvoer, men .voer, kippen.
Certificaten gezien:

Werkbon Kievits 31-5-2016 ontsmetten met 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?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: .01111.111
Rapportnummer: Online_455344_
Type inspectie:
Skalnr:

1
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 23-03-2016
Pagina's: 7 van 7

Skal
Voldoet: Ja

7.4 ls 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 firdens 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

inkopp en aativoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

gezien 15/2/2015; Stallen reiniging Braye.
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?

41101.1W _ _  _  _  _  _  _  _  _  _

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 en administratie 2015 in mappen

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

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online111~W PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

03-11-2017

3 van 5

Skala

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. 1 1 . 1 1 1 . Eigenaar I N

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
11:54

Eindtijd inspectie
11:54

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

lnspectie 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 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).

Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft 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 PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 03-11-2017
Pagina's: 5 van 5

Skal

Inspectiegegevens,
Vragenlijst Inspeate _

T e ins ectie: BIO - Gerichte ins ectie - Landbouw

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
ingevulde  vragenl i jst ,  fac tuu~lever ing bio  hennen 01/06/2017,  fac tuur  chickc lean
06/06/17 inzet Formaldehyde, factuur chickfriend 06/06/17 inzet Dega 16.

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?
lngevulde vragenlijst, factuur chickclean 06/06/17 inzet Formaldehyde

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?
lngevulde vragenlijst, factuur chickfriend 06/06/17 inzet Dega 16.

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 vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als
ongediertebestrijding op biologische dieren.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_682244_
BIO - BasisInspectie - Landbouw

Datum inspectie: 14-12-2017
Pagina's: 6 van 6

thti

Skal

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Niet in de bedriffsgebouwen geweest i.v.m. op hok plicht. Aileen in de privé woning geweest,
een daar de adm. beoordeeld
Me !den als er weer biologisch hennen worden opgezet

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport 125
Bedrijfsnaam: M 1 1 0 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . Datum inspectie: 16-09-2016
Rapportnummer: Online_581553_ Pagina's: 6 van 6
Type inspectie: BIO InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: MOW

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

Voldoet: Ja
7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja

scheiding en tráceáníaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Aileen BIO productie. Geen opslag van derden.

G e r e g i s t r e e r d e  h e e f t  n a a s t  h e l I M P O M M I N I M I U N I M I N I N N O M M I N I P .

411 .011111111 .111 .11111111111111111 .1
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 votdoende gescheiden?
Voldoet: Ja

1.p.10:Op én Onvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016. Gezien aanvoer le hennen• 2x trans ort bonnen;1111111111

leghennen in totaal. Gezien

11110

Gezien voeropslag; silo's en verpakte balen luzerne Gezien afleverbo
eerste levering 06.09.201 zien afleverbo
luzernebalen

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.

AfsIgiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2015/2016.

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

0n 1ine_484005_
BIO - ins ectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 15-02-2016
Pagina's: 6 van 6

;kg
10.1 Wat is erbeoordeeld?

Certificaat gezienall....1101111110Me Werkbon ontsmetten 11-5-2015
Stallenhygiene Van Essen 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 gecertiftceerd

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

MOWN

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online_818711_

BIO - InspectieHercertif icering Landbouw

Datum inspectie: 01-08-2017

Pagina's: 6 van 7

Skat

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

vastgelegd?

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting„ uillOp en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
gezien dieren in stal en uitlopen. bezettingsgraad voidoet. aantal opgezette dieren is idem aan
max aantal dieren op certificaat en in biocount
Uitlopen zijn voorzien van bomen als schuilmogelijkheden.
Stal wordt ontsmet met formaline.

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?
i ---,.....-

gezien uitgaande factuur op naam van afnemer voor leveren van _ _ , _ , '

W inelli,  aanduidingen op document voldoen
Gezien leverantie overzicht van geleverde eieren in 2016 aan kwetters.

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

Admipistratie

7.1 Wat is er beoordeeld?f l a i ~ l i i ~ i e n  aan en afvoer mest , . .
gezien inkomende

leverbonnen/ eigen verklaringen en facturen. gezien uitgaande leverbonnen/facturen. gezien
klachtenregistratie.4~hgezien certificaten leveranciers en afnemers mest

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

RISTC4b, scheiding en traceerbaarlièid

9.1 Wat is er beoordeeld?
~ 1 ~  alle percelen van geregistreerde zijn aangemeld bij Skal. geen opslag van

producten voor derden. gezien dat bio percelen zijn gescheiden van gangbare percelen door
omheining, weg, erf en sloot
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skainr:

Online_818711_
BIO - inspectieHercertificering - Landbouw

O E "

Datum inspectie:
Pagina's:

01-08-2017
7 van 7

Skal

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

IfikoOp en aenvoer

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

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 r.einigingp- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

M44 t19

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

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

Q.

Aht

printed by fab4minds Business Solution, 01-08-2017 page 7 of 7



J-ì



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 1 1 1 1 ~ 1 1 . ~ »
Rapportnummer: Online_793521_

Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

4 eg

Datum inspectie: 10-08-2017
Pagina's: 7 van 7

<al

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
Gezien werkbon 2017 Pluimveeservice N- Nederland, gebruik van Formaline in nieuwe stal 9000 hennen.
Gezien werkbon 2017 Pluimveeservice noord, gebruik van Formaldyhyde.

AfgOtifig

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online , PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

19-09-2017

2 van 4

Skala

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
12:14

Eindtijd inspectie
12:14

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

-GeConstatéerd-- afwiku.é
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 informatie achterhaald over de overige ingrediënten van Dega 16. Alle ingrediënten
moeten zijn toegestaan, niet alleen de werkzame stof. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledig
receptuur van dega 16 heeft gezien. Bovendien heeft het middel geen CTGB registratie, hiermee is het 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, 02-10-2017 page 2 of 4



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online"
Type inspectie:
Skalnr:

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - L.andbouw

Datum inspectie: 19-09-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

e:ns ectie., 10.—.Ge ^chte i s ec i ,- Landbouw. .,

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Ingekomen mail met bijlagen d.d. 14 september 2017.
ingevulde vragenlijst, aanvoer hennen, gebruikte ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en
bloedluisbestrijdingsmiddel.
verklaring ingangscontrole/checklist.

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?
Gevraagde documenten ingestuurd, op overzichtelijke manier.
Duidelijk omschreven hoe werkwijze is geweest

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende informatie achterhaald over de overige ingrediënten van Dega 16. Alle ingrediënten
moeten zijn toegestaan, niet alleen de werkzame stof. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledig
receptuur van dega 16 heeft gezien. Bovendien heeft het middel geen CTGB registratie, hiermee is het niet
toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: Datum inspectie: 09-08-2017
Rapportnummer: Online Pagina's: 3 van 7
Type inspectie: BIO lnspectieHercertificering Landbouw
Skalnr: IN =

sit:ii6e'Ciré-gidevéns,

T • a iris • ectia: BrO ins • eaie ercerfificerin • - Landbotiw

alitátigatié

1.1 Wat is er beoordeeld?
Adrninistratie 2016/17 beoordeeld. Rondgang legkippenbedrijf met stal, uitlopen en eierlokaal.
B e d r i j f  i s  n i e t  b e t r o k k e n  m e t  F i p r o n i l  a f f a i r e . ~ 1 1 1 ~ ~ 1 1 . 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1

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.
1.3 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?
Groothandel
Verwerkende industrie

1.11 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...

€ 250.000 tot € 1.000.000,-
1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?

Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
1.14.1 Zijn deze gangbare percelen en/of dieren en hun opbrengst beoordeeld in deze inspectie?

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

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

KIWA-Verin, KAT
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 nitvoeren.
1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?

Nee

tééli

2.1 Wat is er beoordeeld?
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Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien perceelskaart, veesaldokaart, voerbonnen,
afleveroverzichten, mes tbonnen, analys es ~driffs behandelplan en legkalender.
Administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie ter inzage.

inspecteur aannemelijk dat er geen voer van andere herkomst tussendoor gevoétd-Wordt. Uit
deze constatering blijkt dat de afwijking opgelost is en gesloten kan worden.
Gezien klachtenregistratie formulier als download van Skal webside: geen klachten.

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

13isico, scheidmg en trape9rkaarheig

9.1 Wat is er beoordeeld?
Legkippen met uitlopen zijn Bio. Uitlopen
gescheiden van GB door hoge afrastering. Maaisel uit uitlopen wordt niet Bio a - gevoerd.

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

lfig,90 en aarivoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Steekproef voerbonnen 2017 levering

bio aandeel. Geldige 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?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afályitipg

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

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
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:32

Eindtijd inspectie
16:32

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).

Mentho Boast is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Mentho Boast heeft geen
Ctgb toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren.
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VráMja inspectie
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1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting, factuur Boer Beter 02/09/2017 levering Infra Hydrocare en
Soda, etiket Soda, infoblad Infra Hydrocare, factuur Cleaning service 11/9/17 reinigen stal met
schuim, Infoblad Kenosan, certificaten VDB Cleaning, factuur chickclean gebruik formaldehyde
d.d. 13/7/16, factuur chickfiend 13/7/16 inzet Mentho Boast.

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 + toelichting, factuur Boer Beter 02/09/2017 levering Infra Hydrocare en
Soda, etiket Soda, infoblad Infra Hydrocare, factuur Cleaning service 11/9/17 reinigen stal met
schuim, Infoblad Kenosan, certificaten VDB Cleaning, factuur chickclean gebruik formaldehyde
d.d. 13/7/16

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting, factuur chickfiend 13/7/16 inzet Mentho Boast.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Mentho Boast is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Mentho Boast heeft geen
Ctgb toelating. Bedrijf heeft niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding
op biologische dieren.
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