
Bed rijf 1



Inspect le Rapport
Bedrijfsnaam: RIM
Rapportnummer: 0nl1ne_682248_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

beclrijf

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

Skal
Voldoet:
Ja

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf: gezien voldoende scheiding met pluimveebedrijf en gangbaar bedrijf.
Scheiding in hokken en uitloop duidelijk zichtbaar.

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

inkoop en aanvoer

10.1

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 versiag.

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

0n11ne_591631_
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

1.11_

bedájf 2

Datum inspectie: 09-09-2016
Pagina's: 7 van 7

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

bedrijf?
Voldoet niet:
Nee, er is van de leverancier geen certificaat aanwezig of het certificaat is niet meer geldig.
geen certificaatallinvoer leverancier

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?
Andere aandachtspunten.

13.3 Noteer de aandachtspunten.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer: Online PROFORMA

Type inspectie:

Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

01-09-2017

2 van 4

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr.
.,.. . - .

. Eigenaar E

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
10:40

Eindtijd inspectie
10:40

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

•-•:'"H~:4t

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 mentho boast een middel is dat toegestaan is in de biologische

landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle.

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: 1~111111111
Rapportnummer: OnlinE~M~PROFORhAA
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 01-09-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal
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1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Inspectie op kantoor van de toegezonden vragenlijst met bijlagen. Facturen gezien van
innoresult en van chickfriend/chickclean. Verklaring gezien van geregistreerde over gebruik
mentho boast en de ingangscontrole hiervan.

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 mentho boast een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_778786_
BIO - BasisInspectie - Landbouw

11.111_

Datum inspectie: 25-10-2017
Pagina's: 6 van 6

Skal

13. 1
• Vandaag wordt de stal ontsmet met CID-clean 14447 N van CID lineš, dit is een toegelaten middel

voor ontsmetten van stallen. Eerst is de mest is uit de stal gehaald en daarna is de stal droog
schoongemaakt, er zijn geen toen geen middelen gebruiktll

411111111111111.1111111MMMIN~~1111110.1111) is geconstateerd dat de stal ontsmet wordt met
CID-clean 14447 N van CID lines, dit is een toegelaten middel voor ontsmetten van stallen.~

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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bedrijf 3

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_798681_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

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

Skal
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, stal en uitiopen gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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bedrijf 4

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: ~ M I
Rapportnummer: Online_666082_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 26-06-2017
Pagina's: 8 van 8

Skala

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

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

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

M r _

Datum inspectie: 18-10-2017
Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar

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
11:18

Eindtijd inspectie
11:18

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Deadline aanpassingen voor inspecteur
15-12-2017

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

i í i

Vragenlijst Inspectie

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Bevinding: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.

Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 19-01-2018
Inciprop Extra bevat stoffen die niet toegestaan zijn voor het reinigen en ontsmetten van stallen voor
biologische veehouderij. Er is onvoldoende gecontroleerd of alle ingrediënten van Inciprop Extra toegestaan
zijn.

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. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen dat
u de volledige receptuur van Mite clean gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is
daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online.
Type inspectie:
Skalnr:

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 18-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skat

inspectiegegevens, -- • - " • '-

- T e ins
.

ectie• BIO - Ge "cht• • p c . • • • ,

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur BTN de Haas BV Rattengif
Ontsmettingsformulier Top- ongediertebestrijding Formaline
Ontsmettingsformulier W. Lokhorst Formaldehyde
Leverbon1.1.1111onge hennen
Foto's van etiketten lnciprop Extra, hierbij geen ingrediënten declaratie
Geen labels van gebruikte formaline
RvdL 6-12-17: Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding met Mite clean

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?
Vragenlijst
Ontsmettingsformulier Top- ongediertebestrijding Formaline
Ontsmettingsformulier W. Lokhorst Formaldehyde
Foto's van etiketten lnciprop Extra, hierbij geen ingrediënten declaratie
Geen labels van gebruikte formaline
Geregistreerde heeft op 18-08-2017 gebeld met de vraag of hij Natriumhydroxide mag gebruiken
om de stal te reinigen. Hierop is geantwoord dat Natriumhydroxide toegestaan is voor reiniging
en stalontsmetting maar dat geregistreerde ook moet controleren of de andere ingrediënten van
een middel ook toegestaan zijn.

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Inciprop Extra bevat stoffen die niet toegestaan zijn voor het reinigen en ontsmetten van stallen voor
biologische veehouderij. Er is onvoldoende gecontroleerd of alle ingrediënten van Inciprop Extra toegestaan
zijn.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
111111.6-12-17: Factuur Chickfriend bloedluisbestrijding met Mite clean

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. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. 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.

printed by fab4minds Business Solution, 06-12-2017 page 4 of 4



Bed rijf 5



bedrijf 5

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

M E E
Online_650731_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

17-08-2017
6 van 7

Skat
NVT: Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.

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

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

Ja

Administratie

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

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?
Allen bio productie, geen opslag voor derden. Percelen omgeven door houtwal. Kippen uitloop
volledig afgerasterd.

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

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

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.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0n 11ne_793779_

Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

bedrijf 6

Datum inspectie: 29-09-2017
Pagina's: 7 van 7

Skal
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?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017, rondgang bedrijf.

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

0n1ine_476963_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

1 1 1 1 . _

bedájf 7

Datum inspectie: 09-05-2016
Pagina's: 7 van 7

Skal

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag voer en ruwvoer voor bio pluimveehouderij, opslag gangbaar kuilvoer
en silo's voor rundveetak.
9.6 uitioop met gras, gangbare percelen met gras (geen veevoerdergewassen op certificaat).

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?

Ontsmettingsformulieren gezien:Bonte 4-5-2015 kickstart (andere keren alleen nat
schoongemaakt volgens geregistreerde, niet ontsmet). Geen andere bonnen gezien in

administratie 2015. Afw ijking hersteld 10.9
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 niet:

Nee, er is van de leverancier geen certificaat aanwezig of het certificaat is niet meer geldig.
Geen certificaat opfokker en/of Ter Heerdt bij opzet 3 weekse hennen 10-9-2015.

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

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

NVT:

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

Voldoet:

Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met omgeving stallen/uitiopen en opslag gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 111111~11
Rapportnummer: Online_676772_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

ZED_

Datum inspectie: 17-05-2017
Pagina's: 8 van 8

Skal
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?

1111111111111111111111111111~11111mmwm""

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
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:

1111~11.
Online_751040_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

18-09-2017
6 van 7

Skal

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

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

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

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

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

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?
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Rapportnummer: Online_469878_
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BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

M I

b e drijf 10

Datum inspectie: 20-05-2016
Pagina's: 7 van 7

Skal

10.1 Wat is er beoordeeld?

Geen niet toegestane ontsmettingsmiddelen gezien (bedrijf ontsmet zelf 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.

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?

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
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Datum inspectie: 11-03-2016
Pagina's: 6 van 6

Skat

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Opslag eieren gezien, opslag voer gezien. Geen gangbare producten gezien.

Uitloop/percelen volledig afgegaast.

Opgave gewaspercelen gezien; alle percelen grasland; alle percelen biologisch.
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?

Ontsmetting bon gezien; Chickenclean d.d.23/10/2015, ontsmet met formaldehyde 100%. Afw ijking
10.9 sluiten.

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?

NW:
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?

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

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online • •• PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

26-10-2017

2 van 4

Skal

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 proforma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:28

Eindtijd inspectie
15:28

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst 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 afvvijking. 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

11111_

Datum inspectie: 26-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

Inspectiegegevens,
-- -

Vragenlijst inspectie

 ̀Typenspec ie: B 0 - Ge "chteins ecfe - L. dbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
L e v e r b o n  h e n n e n ~
Factuur Chickfriend Dega 16
factuur chickclean Formaldehyde
Geen labels

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
L e v e r b o n  h e n n e n a i l l
Factuur Chickfriend Dega 16
factuur chickclean Formaldehyde
geen labels

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of 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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11
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Pagina's: 5 van 5

Skal
Voldoet:
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

9.2

9.6

Wat is er beoordeeld?

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.
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?

De stallen zijn ontsmet met formaldehyde met werkbon Chick Clean 13-1-2017.
is geconstateerd dat de ontsmettingsmiddel

formaldehyde, dat het bedrijf gebruikt, is toegestaan.111111111.11111=~1.11111111111W
INION/~111"~IIIPP,

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

imumrsimmis~•~1111111111111~~ip
Inzake de fipronil gebruik is alles gecommuniceerd met Skal.
1111111~11111~111~111111.111~is geconstateerd dat de ontsmettingsmiddel
formaldehyde, dat het bedrijf gebruikt, is t o e g e s t a a n . ~ ~ ~ 1 ~ 1 1 1 4 1 1 / 1 1 .

M Eg i N E R B I ~
b i l l 1 . 01010 . 1 . 11~ 111 . ~ 1 . 111111 . 11111 . 1~ ~

W
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_558051_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

1 1 ~

beddif 12

Datum inspectie: 12-07-2016
Pagina's: 7 van 7

Skal

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

Perceel niet afgescheiden met gangbaar (wordt hek voor kippen).

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.9 ontsmettingsformulier gezien 6-7-2016 formaline
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet:

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

bedrijf?
Voldoet:

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

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

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

NVT:

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

NVT:

Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Stal gezien, erf gezien.

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

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Tijdens de inspectie kan het bedrijf een overzichtelijke en volledige administratie laten zien van
de gevraagde gegevens (aankoopbonnen, facturen aankopen, afleverbonnen). Op basis van de
steekproef concludeer ik dat dit voldoet.

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
_.

. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,.. pp.msi.....,..... _.._

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

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 Ale 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 Activiteiten van

het bedrijf zijn overeenkomstig het certificaat. Op dit moment geblokkeerd door de NVWA.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Andere aandachtspunten.
13.3 Noteer de aandachtspunten.

Op dit moment geblokkeerd door de NVWA.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

OnlineMIN~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

111111

Datum inspectie:

Pagina's:

06-10-2017

3 van 5

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Mevr.
...

,. , Eigenaar I I

Rondgang over het bedrijf

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

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

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:21

Eindtijd inspectie
15:21

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

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

Bevinding:
Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 07-01-2018

Nee, de aankoop / aanvoer administratie is niet volledig

Geen labels en productspecificaties aanwezig van Formaldehyde. Onvoldoende aangetoond dat het
toegepaste middel uitsluitend uit formaldehyde bestaat.

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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Type inspectie:
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Pagina's: 5 van 5

Skal

Inspectiegegevens, _Vragenlijst lrispec ,

T . • e -ns ectie• - lO - Ge ichte 'ns ,ectie -.1..andbod i!I

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factuur TOP ongediertebestrijding
3x Chickclean ontsmetting formaldehyde

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst

Factuur TOP ongediertebestrijding

3x Chickclean ontsmetting formaldehyde

Geen labels van Formaldehyde
7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet niet:

Nee, de aankoop I aanvoer administratie is niet volledig

Geen labels en productspecificaties aanwezig van Formaldehyde. Onvoldoende aangetoond dat het
toegepaste middel uitsluitend uit formaldehyde bestaat.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
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Online_685765_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 01-06-2017
Pagina's: 8 van 8

Skal
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. Ongediertebestrijding gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Pagina's:
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2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. < Eigenaar M I

Rondgang over het bedrijf

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

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

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:25

Eindtijd inspectie
15:25

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 Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

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

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

biologische dieren.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

IMEL

Datum inspectie: 18-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

inspectiegegevens, Vragenlijst insp-eétie
e:nspectie• BIO - Ge "chte ins ectie - Landbouw

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst, transportdocument kuikens~d.d. 26/05/2017, leverdocument
kuikens d.d. 30/05/2017, factuur Top ongediertebestrijding d.d.

20/03/2017 bestrijding van molten en ratten, ontsmettingsformulier chickclean 24/5/17

formaldehyde, facturen chickclean 16/1/17 en 30/05/17 formaldehyde, facturen chickfriend 16/1/17
en 30/5/17 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?
Ingevulde vragenlijst, ontsmettingsformulier chickclean 24/5/17 formaldehyde, facturen

chickclean 16/1/17 en 30/05/17 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?
Ingevulde vragenlijst, factuur Top ongediertebestrijding d.d. 20/03/2017 bestrijding van mollen

en ratten, facturen chickfriend 16/1/17 en 30/5/17 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 niet vooraf gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 1 1 1 ~ 1
Rapportnummer: Online_661997_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

MIR

beddif 14

Datum inspectie: 10-08-2017
Pagina's: 6 van 6

Skat
7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?

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

Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Er vindt uitsluitend biologische productie plaats. Uitloop gescheiden door hoge afrastering,
grasperceel door afrastering en sloot/greppel. Geen opslag voor derden.

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

MIT: 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 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 Ale 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
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Onlinell.~MPROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

06-10-2017

2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen ti jdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij

opening
Ja Dhr. Eigenaar es

Rondgang over het bedri jf

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

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

Ti jdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:07

Eindtijd inspectie
16:07

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

Afzeggen inspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Geconstateerde a -kin. en

Vragenlijst lnspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

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

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 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:

Biologisch BedrijfJochemsen

Online PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

11111111

Datum inspectie:

Pagina's:

06-10-2017

4 van 4

Skal
.

,Ins-ec .
étegevens, ". • - t '  • -

T pe$nspectie .
......„-, . ,  .

-10.- Ge "chtens ecti • - w tóuw. . -

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Vragenlijst en toelichting per mail
Facturen:
-chickfriend Dega 16
-Chickclean ontsmetting formaldehyde
-aanvoerdocumenten en facturen leghennen
Geen labels/productspecificaties

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?

Vragenlijst en toelichting per mail
Facturen:
-chickfriend Dega 16
-Chickclean ontsmetting formaldehyde
-aanvoerdocumenten en facturen leghennen
Geen labels/productspecificaties

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 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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bedrijf 15

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n1ine_505296_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

.1111_

Datum inspectie: 04-03-2016
Pagina's: 7 van 8

Skal

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

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

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 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 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.
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beddif 16

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_751097_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 29-06-2017
Pagina's: 7 van 7

Skal
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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.8 Werkbon gezien, ontsmettingsmiddel formaline.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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bedrijf 17

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 1 1 1 1 ~ 1
Rapportnummer: Online_461252_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 26-01-2016
Pagina's: 7 van 7

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

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

Afsluiting

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

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

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

apport

Online_649220_

BIO BasisInspectie - Landbouw

Datum inspectie: 08-09-2017
Pagina's: 7 van 7

Skat

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

~MEr zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Stal is ontsmet op 27-8-2016 met Virocid door Chick Clean - IKB-ei gecertificeerd met logo - met
ontsmettingsformulier 27-8-2016, Virocid is niet toegelaten.

Afsluitin

13.1 Wat is er beoordeeld?

hele bedrijf  met 2 kippenstallen
mest/krachtvoer en uitlopen, zie ook biokount, alleen bio productie,

et bedrijf, maar ook slachtoffer van fripronil.
13.2 Wa 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: 26-10-2017
Pagina's: 3 van 5

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar

Rondgang over het bedrijf

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

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

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:57

Eindtijd inspectie
16:57

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

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 Mentho boast 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 Mentho boast 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: Online.*
Type inspectie: BIO

007318

PROFORMA
Datum inspectie: 26-10-2017
Pagina's: 5 van 5

Skat

inspectiegegevens, Vragenlijst insiièCtre
p • inspectie• B 0 - Ge "chte - Is a ectie - Landbouw

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
factuurl~aanvoer hennen
Factuur Chickfriend Menthoboast
factuur chickclean virocid

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
factuur Chickfriend Menthoboast
geen labels

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Mentho boast 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 Mentho boast 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: . 1 1 . 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ Datum inspectie: 25-08-2016
Rapportnummer: Online_606653_ Pagina's: 8 van 9
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Skat

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

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

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

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?

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

printed by fab4minds Business Solution, 25-08-2016 page 8 of 9
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0n1ine_705448_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

1 ~

Datum inspectie: 08-06-2017
Pagina's: 8 van 8

Skal
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 ontsmetfingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
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: Online_45459~
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 27-01-2016
Pagina's: 5 van 5

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?

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?
Percelen gezien. Bedrijfsgebouwen 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 PROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

04-10-2017

2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. Eigenaar .

Rondgang over het bedrijf

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

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

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:58

Eindtijd inspectie
16:58

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma klantoorinspectie

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 XXXX 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 XXXX 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:

Online PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

_

Datum inspectie: 04-10-2017
Pagina's: 4 van 4

Skal

inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

> p • -ns • - ctie• BIO - Geic t- inspectie - Landbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst

Facturen:

Van Eck reiniging en ontsmetting waterstofperoxide en formaline

Chickclean ontsmetting formafine

Chickfriend "bloedluisbestrijding" staat niet op factuur maar volgens geregistreerde met

Etherische olieën

Sw inkels ontsmetting Formaline

factuur en leverbon Verbeek aanvoer hennen

Productspecificatie van Formaline en waterstofperoxide
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:

Van Eck reiniging en ontsmetfing waterstofperoxide en formaline

Chickclean ontsmetting formaline

Chickfriend "bloedluisbestrijding" staat niet op factuur maar volgens geregistreerde met

Etherische olieën

Sw inkels ontsmetting Formaline

factuur en leverbon Verbeek aanvoer hennen

Productspecificatie van Formaline en waterstofperoxide
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 XXXX 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 XXXX 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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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 1gehouden is?

Voidoet: Ja

, . InkPop in áánvger . ' ,

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biblogisch 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

. • 'AfálllitiP '.... • s •, • ' . . •. . s . •, .,..
. . : • ;

13.1 Wat is er beoordeeld?
Openstaand aandachtspunt controle bloedluismiddelen buiten de inspectie gehouden. Bedrijf is
door dit incident zich er sterk van bewust dat bij alles wat aangevoerd wordt gecontroleerd moet
worden of het daadwerkelijk is toegestaan. Goede verbetering van de ingangscontrolel

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

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?

Stalontsmetting tussen rondes door dmv uitgassen
met Forma line: voldoet.

10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
NVT: Er worden geen producten aangekocht.

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?
Administratie en rondgang. Geen aandachtspunten.

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

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 dienstenen 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, bedrijfsadministratie.

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

aanduiding afgezet?
Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

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

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet niet: De klachtenregistratie is niet aanwezig of onvoldoende.
geen klachtenregistratie aanwezig in administratie

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Al le aangemeidde percelen zijn omringd door weg, erf en houtwal.
Geregistreerde heeft momenteel zowel i.o. graspercelen als gangbare graspercelen op naam
van Mts. De Greef de Greef Zevenmorgen. Hiervan is nog niets afgezet. le jaar in
omschakelingsgras (van uitloop) gaat naar eigen gangbare koeien.

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?

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

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

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

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

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

printed by fab4minds Business Solution, 01-07-2016 page 8 of 9



b e driif 2 3

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_535327_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 01-07-2016
Pagina's: 9 van 9

Skal
Voldoet:
Ja

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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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

Gezien Bestrijdingsmiddel bloedluis N150Q. Gezien verklaring Freriks bv d.d. 31.07.2017 dat het

bedrijf geen middelen gebruikt met Firponil als werkzame stof. Gezien etiket MSOQ; actieve

ingrediënten; octaanzuur en decaanzuur.
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

M50Qmet als werkzame stof octaanzuur en decaanzuur is niet toegestaan als ongediertebestrijding in de
biologische veehouderij.
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