


Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 0111.1~Mb
Rapportnummer:

Type inspectie:
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BIO InspectieHercertificering - Landbouw

M I N

Datum inspectie: 25-04-2017
Pagina's: 8 van 8

Skal

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

Al le certificaten van leveranciers zijn aanwezig in de administratie.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

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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:-.------------1fivw-gygogy . _
10.1 Wat is erbeoordeeld?

Voerbonnen gezien (2015 ), stro s eltdoppen aankopen gezien (2016).
Certificaat gezien Skal (gebruiker uitloop percelen).11.1.1..

4111111
Geen ontsmettingsmiddelen gezien.

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

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

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

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

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

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

NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf en erf gezien.

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
Beter voorbereiden, totalen kuikens, voer, mest, percelen aan en afmelden.
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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.

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

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

Äfšluiting

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

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

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

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

bedrijf?

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

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

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

Äfslûfting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf (tuinderij en veehouderij) gezien bedrijfsadministratie 2015/2016.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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&at
Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016

Gezien steek roef facturen inkoop diervoeders, zie 4.1. Gezien opslag melkpoede~(B10)
B10)~bio tarwe strong!~

Gezien CoA en GGO vrij status van producten. Producten worden (B10) ingekochtaill
011111111111111kien steekproef facturen van dIMIENIMMISIMINIMIO

Certificaten van Ieveranciers aanwezig:uffamwmarsirairawargarig
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biolo ische oducten is de bio status correct vermeld.
Factuur van leghennen (leveranciei n aanvoer van fruit- en groente pulp
ontbreken. Niet aantoonbaar dat deze producten BIO geleverd zijn. Leveranciers zijn wel SKAL
gecertificeerd.

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

Afsláitit3g

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf: Gezien huisvesting dieren, percelen/weidegang, grasdrogerij, winkel, opslag
d i e r v o e d e r s 1 1 1 1 . 1 ~ ~ . ~

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

Voldoet: Geen aandachtspunten
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LL
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

Irikèbp en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert dieren en voer aan. gezien certificaten leveranciers.
gezien leverbonnen voor aanvoer van gangbare ldagskuikens

•
gezien o.a.

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

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

111.111111.11.1~
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

AfSIOitifig

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, 29-06-2017 page 7 of 7
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tifákg, sCheidirig en traceérbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Gehele productie is biologischl ercelen zijn gescheiden
door haag, sloten, afrastering en weg.Geen opslag voor derden.

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

14,104 ep aprivibei•

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoerbon en factuur op 7-4-17 van afkomstig
Gezi en  t rans po r tbonnen  en  b i j beho rende  fac tuu r  2 -2 -17  van l i l i i ~ ~ ~ 18
afkomstig van
Gezien factuur11111111111~~111111~g Wintererwten Bio o

m o r m e m i a m o m m ifactuur en leverbonnen voormirmosimel~~§~~
monimmpai"
Van *I
Van
Van
Gezien aanvoer van Dia. .~11111.11111111111111~11111~~~)p 22-6-17
afkomstig van 111.111ft
Gezien voerjaaroverzicht 2016 var111111111111111111~11.111111 Legmeel en Eco opfokmeel.
SteekprodelNievering1101116111.11.1011~1111111.1

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

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

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.

Afš-11..!iting

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

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

printed by fab4minds Business Solution, 17-07-2017 page 7 of 7
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Skal
Gezien: factuuren aanvoer teghennen vai41111~1.11111~1~11~1
s k a l n r :  1 1 ~ 1 1 1 ~ . 1 1 1 1 1 ~ ~

Gezien: factuur aanvoer leghennen
~via opfo

Gezien:aankoop plantmatriaal via: factut01111.~.~~11111”
van 25-7-2017.

factuur n 9- -2017 en 6-4-2017.

Gezien : aankoop  voer viallern illid iervoeders  ingekoch t  vid lellip .  m et  legkippenm eel
van 10-5-2017.

G e z i e n :  f a c t u u r  s l a k k e n k o r r e l s  v a l l e ~ 1 1 1 1 . 1 1 . .
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afáljgtifig

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

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

printed by fab4minds Business Solution, 03-10-2017 page 7 of 7
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• ._.
Risi0o, soh-did-fhb-7'én fi-aceér»:eat'hefar

9.1 Wat is er beoordeeld?
Opsiag gezien (voer alles bio) Ruwvoer. zaden, potgrond meststoffen.

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

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

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

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

lnkopp en agriVóer

10.1 Wat is er beoordeeld? _
Afleverbonnen voer, gewasbescherming, zaden.

10.2
111001.»

Zijn alte 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

Afšluitiiig

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met gebouwen.

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

printed by fab4minds Business Solution, 02-02-2016 page 7 of 7
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SkalInspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_69613
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

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

printed by fab4minds Business Solution, 02-07-2017 page 7 of 7
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34:al

9.2 Kan het bedrijf voidoende 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

Wfrr

10.1 Wat is er beoordeeld?
Afleverbonnen voer, mest, compost gezien. (10.2+10.3+10.4 zie uitgangsmateriaal 2.5.)
Certificaten gezoen

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisc 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.

Afslbiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

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

printed by fab4minds Business Solution, 04-07-2016 page 7 of 7
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9.6 Heeft het bedrijf  voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?

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

Voldoet: Ja

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert zaaizaad en voer aan, zie kopje teeit en veehouderij voor meer details.

. Gezien certificaten van alle leveranciers

10.2
11.10.1111111.101

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:
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.

Afsluitind

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.
als er in de toekomst nieuwe percelen in gebruik genomen worden dan moeten deze schriftelijk
worden aangemeld.

printed by fab4minds Business Solution, 17-06-2016 page 8 of 8
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_511131_
BIC? - lnspectieHercertificering - Landbouw

~le

Datum inspectie:
Pagina's:

08-07-2016
11 van 12

Skat
Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016.

Gezien steekproef facturen van inkoop voor zuivelbereiding:

Gezien steekproef facturen gut nkoop van diverse droogwaren voor verkoo~.

Voerrantsoen:
Gezien voerjaaroverzicht 2015

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

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

1 ~ 1 1 :

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.

Afsluitifig

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Gezien onderdeel zuivelverweking en onderdeel veehouderij.
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

T -1 1,) „j7

Online_483312_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

011111.

Datum inspectie:
Pagina's:

12-04-2016
8 van 8

Skal

NVT: Er zijn geen hulpstoffen, additieven of gangbare ingrediënten gebruikt.
8.5 Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

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

Eisico sche,ðing eh fáéëii~-6Ta

9.1 Wat is er beoordeeld?
Aileen bio productie op bedrijf. Percelen zijn omheind door houtwallen, wegen ,erf.

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

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

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

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

liikOot) 0:n aaiiVioer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Mest, zaaizaad, pootgoed, voer en dieren aangevoerd. Zie kopjes mest, teelt en veehouderij voor
meer details. Alle certificaten van leveranciers aanwezig.4011111111111110

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

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

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

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

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

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

Afsliiitiijg

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:

Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

111.1~11111111111.1110
1~1111i
Online_817558_
BlO - inspectieHercertificering Landbouw

IMP

Datum inspectie: 05-10-2017

Pagina's: 7 van 7

Skal

Gezien percelen. Scheiding voldoende. Gerealiseerd door gaas. Naast bio percelen ligt een
weg, of percelen met andere gewassen.

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 zowei 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 eri aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Zie eerdere toelichtingen. Aanvoer ,voer, zaaizaad, dieren gezien. Van alle leveranciers het
certificaat gezien. Ontsmetting heeft voor de aanmelding plaatsgevonden met formaline
(Swinkels of van Eck).

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.

AfOjitiiig
-
13.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf en administratie ziet er goed uit.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 4 . 111110~ 1b
Rapportnummer: 0n11ne_652524_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie: 16-08-2017
Pagina's: 2 van 8

. _.
Alianeirie frispedie-~en

WOW fijge'ijfé d'élo-pectiè

Eerste aanspreekpunt Aqnhef Naam Functie Aanwezig hij
opening

Ja Dhr. ,a l i l l e Eigenaar al l i

Ildncrgang dyer het 4eokilf

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

Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
30

TWO:0 ihWeCile

Starttijd inspectie
9:30

Eindtijd inspectie
11:30

Tijdsduur inspectie (in uren)
2.0 (.= 120 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Bedrijf is gehlokkeerd geweest vanwege verdenking Fipronii. Na monstername en uitslag NVWA,
blijkt er geen Fipronil aanwezig te zijn in de eieren. Desalniettemin heeft de NVWA aangegeven
de kippen en de mest alsnog te bemonsteren. Daarom mag de mest nog niet afgevoerd worden
totdat analyse uitslagen bekend zijn.

NB; bedrijf heeft in het verleden gebruik gemaakt van de diensten van Chikcfriend, daarom
bekend in de administratie. Echter nooit het middel Dega 16 gebruikt.

1p Oectie cogaden met andefeifièfiéèfie

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

I Ageggep inwectie .

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Geconstáteerde afwijkiiidén

10.4

Bevinding:

asmillar
De uiterste hersteldatum is:M i l %
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

4 1 1 ~ 1 1 .1 ~ 0 ~ 3
0n1ine_652524_

BIO InspectieHercertif icering Landbouw

WIM

Datum inspectie: 16-08-2017

Pagina's: 5 van 8

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien overzicht gewaspercelen RVO 2017; Totaal in
gebruik; -727 < _ 7f, bij SKAL als BIO uitloop
percelen zijn volledig afgegaasd en orngeven door houtwallen.

«SEUinamiti

Geen nieuwe aanplant. Begin van jaar (tijdens ophokplicht) nieuwe inzaai; gezien factuureW 8
ekruist raaigras T 1 Rondgang bedrijf; percelen doorlopen;

geen gebruilk-G PJI. Spuitwerkzaamheden voor gangbaar maïsland wordt door derden gedaan.

Gangbare percelen; teelt gras en maïs. Voor eigen melkvee bedrijf.
2.3 Heeft het bedrijf  voldoende teeltmaatregelen toegepast?

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

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

informatie wordt vastgelegd?
Ja

2.6 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

Voldoet: Ja

Mest en subsfraát

3.1 Wat is er beoordeeld?

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien samenvatting aan- en afvoer mest RVO 2016;

Geen aanvoer in 2016. gezien afvoer totaaliii~MIMMafkomstig van
biologisch pluimvee. Overige afvoer is

Gezien afvoer naar;
VDM bonnen en analyses; certif icaten aanwezig in de administratie.

Er wordt geen mest aangevoerd op de uitloop.

. Gezien steekproef

NB; bedrijf is geblokkeerd geweest vanwege verdenking Fipronil. Na monstername en uitslag
NVWA, blijkt er geen Fipronil aanwezig te zijn in de eieren. Desalniettemin heeft de NVWA
aangegeven de kippen en de mest alsnog te bemonsteren. Daarom mag de mest nog niet
afgevoerd worden totdat analyse uitslagen bekend zijn.

3.2 Heeft het bedrijf  alleen toegestane meststoffen gebruikt?

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

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

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

Voldoet: Ja

Veehouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: "11111011111.
Rapportnummer: • Online_652524_
Type inspectie:
Skainr:

BIO - InspectieHercertificering Landbouw

Ma»

1 <g

Datum inspectie: 16-08-2017
Pagina's: 8 van 8

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

Gezien inkoop krachtvoer en ruwvoerders;
Krachtv oer; gez ien steekproef aflev erbonnen~gez ien v oer jaarov erz ich~
Veevoeders totaal
Ruwvoer; gezien steekproef afleverbonne1~~ gezien voerjaaroverzicht 2016
aimullikwa al inkoop lucerne BIO.

Gezien ontsmettingsformulier Lokhorst; d.d. 27.03.2017; 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?
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?

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

Af0Pitiijg

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: 1 .1 1 1 1 1 1 .1 1 .1 1 1 1 1 1 1
Rapportnummer: Onlina~~PROFORMA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

1 ~ _

Datum inspectie: 19-09-2017
Pagina's: 2 van 3

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. 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
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
10:42

Eindtijd inspectie
10:42

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

Opmerkingen bij inspectie
pro forma kantoorinspectie

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: Online~~PROFORMA
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie: 19-09-2017

Pagina's: 3 van 3

Skal

. . - egegevens, Vragenlijst Inspectie

pe.iinspectie: BIO - GetichteAnspectie"Landbouw

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

gezien ingestuurde stukken per mail d.d. 13-9-2017.
ingevulde vragenlijst, factuur levering hennen en transportbon, 2x factuur ontsmetting stal en
ontsmettingsformulier Lokhorst, factuur huur compressor. Aankoopbon Chickfriend
diatmeenaarde en M50Q, van deze middelen uitdraaien van Fibl inputlijst duitsland dat deze
middelen zijn toegestaan voor demeter internationaal. Foto van etiket M5OLA en M50Q

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?

aankoopfactuur van chickfriend, middelen die ook via andere weg aangekocht hadden kunnen
worden. Door deze aankoop blokkade NVWA. Onterecht om hier afwijking voor te schrijven.
Bedrijf heeft check gedaan en daarmee voorkomen dat 'verboden middel op bedrijf is gebruikt.

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

1 1 1 ~ 1 1 ~ 1 ~ 1 P
Online_494319_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

011111ib _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum inspectie: 17-05-2016
Pagina's: 8 van 8

Skat

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 Ieveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.

10.4 Heefthet 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.

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.
Zorg ervoor dat alle goederen stromen inzichtelijk

printed by fab4minds Business Solution, 18-07-2016 page 8 of 8



Bed rijf 190



ins pectie Rapport
Bedrijfsnaarn: M E W
Rapportnummer: 0n11ne_649505"1
Type inspectie: BIO Gerichte inspectie Landbouw
aalnr: 41/1111.

190
Datum inspectie: 16-05-2017
Pagina's: 3 van 3

•Ii7.7.7
- - ,Idaga-IiTireffiggareli7. - . • _ :-

r"---- ArROARA'Ai i i rágiOW :47frel -  .  - -

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Weijs Eigenaar Ja

._ .- fro OW ) dareYtig Ireltar -- - - - . -

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

Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
geregistreerde was niet thuis

.- _

Starttijd inspectie
15:00

Eindtijd inspectie
15:15

Tijdsduur inspectie (in uren)
• 0.25 (= 15 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
aangebeld en telefonisch contact opgenomen met geregistreerde. Deze !Meek elders te zijn.
openstaande afwijkingen niet kunnen beoordelen

. _ _
._:.,. _ 1hOiéariaMfigiejilTib _______g -Attiaggirifatie--_ - ' . - -- -

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

F. ii-k,.....--,--, - - _ „ -- - - -
-1•1%99.9.9n Itiql , .

. , e . • - -

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:

MUM
Online_748960_
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

M R »

Datum inspectie:
Pagina's:

06-07-2017
7 van 7

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert dieren en voer aan. gezien inkomende leverbonnen; 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?
NVT: Een agrarisch bedrijf !evert op contractbasis.

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?
rongang en administratie

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
In de administratie op beide bedrijven met deelteeltcontract moet het volgende inzichtelijk zijn:
- op welke percelen de deelteelt plaatsvindt, met informatie over areaal en locatie
(perceelskaarten),
- uitgangsmateriaal,
- teeithandelingen etc.
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_568399_
Type inspectie: BIO - Inspectiellercertificering - Landbouw
Skalnr: MEW

Datum inspectie: 16-08-2016
Pagina's: 6 van 6

Skat

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 2015/2016 in mappen.

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 productie, opslag en
transport aantonen?

NVT:
Er is alleen productie, transport en opstag 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?
Aileen inkoop/aanvoer diervoeders. Zaaien plantgoed uit eigen vermeerdering. Dieren uit eigen

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

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

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

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

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. • Eigenaar a
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
11:04

Eindtijd inspectie
11:04

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

Opmerkingen bij inspectie
proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

de afwijkingen'

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 onvoldoende gecontroleerd of DEGA16 een middel is dat toegestaan is in de biologische landbouw. U

heeft niet aan kunnen tonen dat de volledige receptuur van Dega 16 gezien heeft. Bovendien heeft het middel
geen ctgb-registratie. Dega 16 is daarmee in Nederland 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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1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
mail d.d. 18 september 2017.

vragenlijst deels ingevuld en bijlagen: factuur gebruikte ontsmetting en bloedluismiddel, factuur

levering hennen, bijlage Vll en pro-farma certificate DEGA 16
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?
bijlagen uit mail van 19-8-2017

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

U heeft onvoldoende gecontroleerd of DEGA16 een middel is dat toegestaan is in de biologische landbouw.
U heeft niet aan kunnen tonen dat de volledige receptuur van Dega 16 gezien heeft. Bovendien heeft het
middel geen ctgb-registratie. Dega 16 is daarmee in Nederland niet toegestaan voor gebruik tegen
bloedluis in pluimveestallen.
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Skal
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 voidoende gescheiden?

Voldoet: Ja

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.9. ontsmettingsformulier W. Lokhorst 28-1-2016 gezien (formaline).
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

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

i Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met stal en uitloop gezien.

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

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 aigemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Datum inspectie:
Pagina's:
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7 van 7

Skal

korreimais bio en snijmais gangbaar opgave gewaspercelen 2017
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?
Certificaten leveranciers zaaizaad, mengvoer, kippen, mest gezien.

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Datum inspectie: 31-10-2017
Pagina's: 6 van 8

Gezien aanvoerbon en factuur (21/4/16) henneti~~11.1101pgefok~UM
L 1 CertificaterjT n opfokkers gezien. Aanvoerellabkieren

Gezien voerjaaroverzicht Illell~over 2016. Aanvoer varaffilliekg voer in de
periode 20/4/16 tot 31/12/16. VOor 20/4 vier weken leegstand en daarvoor hennen
Gezien afvoer eieren via biomeerwaarde eiall~eieren. Goed koppel, iets meer voer
verbruikt, in balans met meer geproduceerde eieren. Zie BlOcount.

Gecheckt voerbon 29/3/17~) 13 ton voer m.. flJest voorli~1110gezien.
Voer bevat 95% bio en 12 % io.

Bon~an 17/5/2017, 13 ton voer 0.1~11.1101~~11"

Gezien

Behandeling I ontsmetting van stallen met formaline door van Essen, gezien bon 010003 op
22/8/17

Behandeling bloedluis met zonnebloemolie.
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
Voldoet: Ja, behandeling van drinkwater

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien uitlopen en afgazing. Gezien dieren in de uitloop. Uitloop goed begroeid.

5.3 Voldoet de inrichting van de pluirnveestal aan de vootwaarden?
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Skat
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 alb 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?
Rapport besproken met geregistreerde.

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
Aandachtspunten:
-  c h e c k  op  v oor h an d  g e b r u i k  a l l e  p r od u c te n / ~ ~ 1
- betere voorbereiding inspectie zorgt voor kortere inspectie en daarmee goedkopere inspectie.
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Skat

41~ Overige percelen gras  liggen op afstand of zijn gescheiden door s loot. Uitlopen worden
uitsluitend benut als uitloop kippen: geen voederwinning.

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 biotogisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien inkoopfactuur _ _

Gezien leverbon voor 6 balen Eko luzerne van
Idige certificaten gezien

Stal is voor ingebruikname ontsmet met Formaline door v. Essen op 12-6-17
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
VoIdoet: Geen aandachtspunten
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4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

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

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Stalmeting in vergelijk met CBD rapport en in Biocount gezet. Stal is gemoderniseerd en
aangepast conform de eisen voor biologische productie. Stal is ruim voldoende licht, goed
geventileerd en voorzien van ruime laag strooisel. Bezetting conform de meting. Stal is voor
ingebruikname ontsmet met Formaline door v. Essen op 12-6-17
Uitlopen met enkele struiken en bomen op en langs de percelen.
er staan schaduwhokken. Doch is de beschutting bij aanvang minimaal. E.e.a. moe nog
aangroeien/ontwikkelen.

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

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja '.0

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

pluimvée nageleefd?
Voldoet: Ja

..
Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
Er hebben nog geen afvoeren of verkopen plaatsgevonden. 1 e voorloop eieren zijn geraapt.
Vanaf week 27 komt productie op gang. Eierafzet zal plaats gaan vinden aar01.1111Min

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?

.4 Ja

a %Administratie . .

7.1
,

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien aanvoerbon leghennenffaiffillner oerbon,
rapport en certificaat CBD, rapport veldmeting en bedrijfsbehandelplan. Administratie is
inzichtelijk en controleerbaar in mappen tijdens inspectie ter inzage.
Formulier klachtenregistratie als download van Skal website gezien: geen klachten.

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

7.3 ls de klachtenregistatie voldoende?
Voldoef: Ja-

7.4 Is er eel-) overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja '.

Risico scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
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Pagina's:
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2 van 8

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar WI»

Rondgang over het bedrijf

ls er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
J a

Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
15

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
10:00

Eindtijd inspectie
12:50

Tijdsduur inspectie (in uren)
2.83 (--= 170 minuten)

ActièM

Actie(s) Skal: . ° d • .
•

, . • . - . .

•

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?
J a

Was de afzegging van de inspectie korter dan tien werkdagen voor de geplande inspectiedatum?
Ja

Was de afzegging gegrond? .
J a

Reden afzegging
Anders, namelijk

omschrijf  de reden
zaken fipronil.
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Skalinspectie Rapport
Bairijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

1 lnventarisatie

1 .1 Wat is er beoordeeld?
Bijzonderheden: VniA6glaitUA:41
Het bedrijf hetjomenteel te maken met de tiptonii. Dé 'Schâtrelkippen hebben geruid. Mest
gaat naai eieren is nog niet volledig op gang. Wat betreft de biologische eieren die
worden nu weer wel geleverd per 17 augustus 2017.

Rondgang bedrijf: gezien stal 1 en 2, gezien loods, uitloop percelen rondom bedrijf.

Administratie: RVO gecombineerde opgave 2017, perceels overzicht, facturen, afleverbonnen,
bedrijfsbehandelplan 2017, medicijnregistratie. certificaten, minasoverzicht 2016.

Biologische activiteiten:
Leghennen en opfokkippen.
2 biologische percelen zijn in omschakeling.

Gangbaar:
scharrelkippen.

NAW gegevens komen overeen met skal.
1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeid / gecertificeerd of daar waar

nodig afgemeld?
Voldat:Ja • , .

`•'41,V1.2.2 Heeft heterijf1aI1 administratigy9 wijzigingen in bedrijfsgegevereaoorgegeven
Volcioet: 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?
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 biolo ische producten over een jaar bedraagt tussen de...

1.14 Heeft het bedrijf raastáctv nrnet 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?
Ja

1.16 Beschrijf voor welke kwaliteitszorglvoedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
1KB, NVWA,KAT,

1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
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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: RVO gecombineerde opgave 2017, perceels overzicht, facturen, afleverbonnen,
bedriffsbehandelplan 2017, medicijnregistratie. certificaten, minas overzicht 2016.

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

7.3 ls 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?
Gezien: duidelijke afscheiding percelen. Duidelijke afscheiding scharrelkippen en biologische
activiteiten.

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

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

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

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

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

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien • • t 2016, met o.a. bio structomix en opfokkorrel.
Gezien: anyper tarwe i.o. factuur gezien. van •
Gezien:
Gezien: afieverbor~
Gezien: aankoop zaden via
Gezien: factuur van schoonmaakmiddel waterstofperoxide van 9-9-2017.

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

Voldoet: Ja

Afsluiting

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

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

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar 1 1

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
14:55

Eindtijd inspectie
14:55

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

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

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 en BCB koolzaadolie middelen zijn die toegestaan zijn in de

biologische landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan
kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega-16 en BCB koolzaadolie gezien heeft. Bovendien hebben
deze middelen geen ctgb registratie en zijn daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in

pluimveestallen.

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

Skal.
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1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Vragenlijst

Facturen:
-2x van Essen, stalontsmetting Formaline
-Chickclean ontsmetting formaldehyde
-Chickfriend, Dega 16
-Van de Pol, reiniging Kenosan
-AR, levering waterstofperoxide
Agraservice G. Lindenhols, levering BCB koolzaadolie
Pakbonnen:
Freriks BV, Soda, Kenosan, Rodilon Wheat tech (rodenticide)

Etiketten:
Waterstofperoxide en BCB koolzaadolie (zonder specificatie)

Geen documenten van hennenlevering
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

Facturen:
-2x van Essen, stalontsmetting Formaline
-Chickclean ontsmetting formaldehyde
-Chickfriend, Dega 16
-Van de Pol, reiniging Kenosan
-AR, levering waterstofperoxide
Agraservice G. Lindenhols, levering BCB koolzaadolie
Pakbonnen:
Freriks BV, Soda, Kenosan, Rodilon Wheat tech (rodenticide)

Etiketten:
-Waterstofperoxide
-BCB koolzaadolie (zonder specificatie)

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 en BCB koolzaadolie middelen zijn die toegestaan zijn in

de biologische landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan
kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega-16 en BCB koolzaadolie gezien heeft. Bovendien
hebben deze middelen geen ctgb registratie en zijn daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen
bloedluis in pluimveestallen.
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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?
Bedrijf en administratie gezien, afzet eieren en gras bio, geen afzet van andere producten

gezien.
Palletlabels, ontvangstbonnen eieren gezien, afzet gras bio en mest met eigen verklaringen

gezien.
In 2015 aangemelde perceel is niet gemaaid voor afzet gras.

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 gezien: gecombineerde opgave en opgave gewaspercelen RVO 2015, voer, mest,

kippen, legkalender, eieren. Klachtenregistratie gezien in map.

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?
Bedrijf met opslag van eieren en voer gezien, percelen gezien afgescheiden door gaas.

Gecombineerde opgave en opgave gewaspercelen RVO 2015 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 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?
Certificaat 111111111111Men 111111.111gezien. Afleverbonnen kippen en voer gezien.

Ontsmettingsformulier 10-10-2015 gezien van Chickclean, ontsmet met 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.
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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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf en administratie.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2 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

Afsluiffing

13.1 Wat is er beoordeetd?

Op basis van de inspectie concludeer ik dat alle biologische activiteiten van het bedrijf zijn
gecertificeerd. Tijdens de inspectie van de documenten en de bedrijfsruimten zijn er geen
aandachtpunten naar voren gekomen die van belang zijn voor de biologische certificering.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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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
14:19

Eindtijd inspectie
14:19

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst lnspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

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

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

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Inspectiegegevens, Vragenlijst inspectie
ns ectie: E310 - Ge icht ..ns ectie - Landbou .

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
facturen:
-Chickfriend mbt toepassen Miteclean
-Loedeman rattenklemmen en ontsmetting

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Afsluiting

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Mite Clean een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Mite Clean gezien heeft.
Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik
tegen bloedluis in pluimveestallen.
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