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lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
biologische activiteiten: uitloop en leghennen.
gangbare activiteiten: melkvee, graspercelen en maisperceel.
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gezien GO 2017: grootte van 111111,Muitloop is1.11111111.1111.1.111Controle over
inspectiejaar 2016.
Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar
nodig afgemeld?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
Werken er meerdere personen in de biologische productie?
Nee
Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?
Nee
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:
Er is een incident geweest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties zijn
correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.
Fipronil in de eieren. Bedrijf is op moment van deze inspectie geblokkeerd.
In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Tussenhandel
Verwerkende industrie
Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of
te verwachten?
Nee
De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

11111111MEMMIP

Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
Gangbaar melkvee.
Zijn deze gangbare percelen en/of dieren en hun opbrengst beoordeeld in deze inspectie?
Nee
Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja
Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
KAT
Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja
Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?
NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee
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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

9.2

Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja

bedrijf.~~irC)

9.6
9.7
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 aanvoer van hennen en kracht- en ruwvoer in 2016. Voor verdere specificatie zie
hoofdstuk Veehouderij. Gezien bio certificaten van _ ',' _
•
_ _. .

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

10.4
10.8
10.9

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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Gezien factuur Chickenfriend 13-3-2017 met gebruik van Dega 2016 (fibronil) en Formaldyhyde.
Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Rondgang bedrijf.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

E erste aanspreekpunt

A anhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie
Eigenaar

Aanwezig bij
opening

in

Ro ndgang o ver 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 f orma
T ijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
14:09
Eindtijd inspectie
14:09
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.
U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega 16 heeft gezien. De totale samenstelling
van een product bepaald of een product is toegestaan of niet, niet alleen de werkzame stof. Bovendien heeft
het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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' lnspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie
Typeirispectie: BlO - Gerichte inspectie.e,Landbouw
1

lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
lngekomen mail dd 15-9-2017 met bijlagen.
vragenlijst met gevraagde bijlagen maar niet beschreven hoe gecontroleerd is of gebruikte
middelen toegepast mogen worden. Uit bijlagen geconcludeerd dat dit is gedaan aan de hand
van 'standard certificate of analyse voor Dega 16 en aan de hand van Bijlage Vll uit het

1.6

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

informatieblad.

Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
ingekomen mail d.d. 15-9-2017 en bijlagen
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega 16 heeft gezien. De totale
samenstelling van een product bepaald of een product is toegestaan of niet, niet alleen de werkzame stof.
Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik
tegen bloedluis in pluimveestallen.
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MOM

Risico, scheiding en traceerbaarheid
9.1

9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Er vindt uitsluitend biologische productie plaats. Percelen gescheiden door afrastering,
houtwallen en greppels gescheiden van GB.
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 I gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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?

Eerste mengvoerlevering was 28-2-17 afkomstig va

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Zie foto factuur in bijlage.
_
_

Gezien transportbonnen voor 14.989 bio leghennen op 6-3-17
afkomstig van
opfokbedrijf 026472
van 14.989 leghennen op 6-3-17.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
, ..
.
. _ ....

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie
.„, .1

Eigenaar

Aanwezig bij
opening
:..2

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
15:59
Eindtijd inspectie
15:59

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)
Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

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

Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst Inspectie
13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Bevinding:
Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 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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'inspectiegegevens,

Vragenlijst Inspectie

-

______

3-ymin_spectie:431Qt.GerichteAnspectie - Landbouw
1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
lnge v ulde v ra ge nlij s t, fa c tuu~ le v e ring k ippe n op 0 6 / 0 3 / 2 0 1 7 , me ldigs formulie r Av ine d
verplaatsing kippen d.d. 06/03/2017, factuur chickclean d.d. 06/03/17 inzet formaldehyde, factuur
chickfriend d.d. 06/03/2017 inzet Dega 16.

1.6

Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten w orden actief uitgevoerd.
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?

10.9

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

lngevulde vragenlijst, factuur chickclean d.d. 06/03/17 inzet formaldehyde
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

lngevulde vragenlijst, factuur chickfriend d.d. 06/03/2017 inzet Dega 16.
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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1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Opgave gewaspercelen 2017 gezien, liallegrasland, uitloop is groter (gemeten door Skal)
door ruimte langs en tussen stal.
Bedrijfsgegevens RVO/KVK komen overeen met Skal certificaat.
Alle percelen grasland zijn aangemeld bij Skal, behalve
wordt gebruikt
doq11111~11111111111~1 ingetekend door geregistreerde. Rest percelen snijmais

percedi~~.

1.8. Fipronil (bekend bij Skal) in 1 stal.
1.2.1

1.2.2
1.3
1.5 •
1.6
1.8

1.9
1.11

1.13
1.14
1.14.1
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.22

Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar
nodig afgemeld?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
Werken er meerdere personen in de biologische productie?
Nee
Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?
Nee
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:
Er is een incident geweest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties zijn
correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.
In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten I afnemers van de biologische producten?
Groothandel
Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten I afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of
te verwachten?
Nee
De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
Heeft het bedrijf naast actMteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
Zijn deze gangbare percelen en/of dieren en hun opbrengst beoordeeld in deze inspectie?
Nee
Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja
Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
ikb
Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja
Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?
NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee
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MEP

Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
NVT : Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.
Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja
Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja
Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen 1 technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT : Nvt, er w orden geen ingrepen of technieken toegepast.
Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja
Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?
Voldoet: Ja, behandeling van drinkw ater
Voldoet: Ja, leegstand van de ruimten
Voldoet: Ja, reiniging en ontsmetting van ruimten
Huisvesting, uitioop en w eidegang

5.1

5.3
5.5
5.8

Wat is er beoordeeld?
Stal 2 gezien (stal 1 is leeg). Daglicht door lichtstraat. Stal 2 doorgelopen.
5.9. opfok legpluimveebedrijf. vanaf 8 w eken uitloop + leegstand (> 60 dagen).
Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja
Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?

• -,
5.9

•
,-

,

-, - -

1 ,,--• ,e,. ,.. ‹;, .-....:A-

amonnesmsp_-

---

_
Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja
Verkopen en afvoer

6.1

6.2
6.6
6.7

Wat is er beoordeeld?
Kippen via V
Eigen verklaring : Afzet gras gew as van 1 jaaropbrengst perceel 6,7,14 bio naar Skal alliebha.
Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
NVT : Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja
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: per koppel opfok (voer, medicijnen). Perceelsregistratie 2017.
Opzet aantallen en afgeleverde aantallen kuikens kippen (2016) gezien.
Mestadministratie 2016 en 2017 gezien.
7.2

7.4. afnemer gras Skallinalkveehouderij
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
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Voldoet:
Ja

7.3

ls de klachtenregistratie voldoende?

7.4

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

Voldoet: Ja
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?

9.6

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

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

Bedrijf gezien met kippenstallen, mengvoersilo's.

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
Voldoet: Ja

Nee
lnkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?
Voerbonnen gezien.

Certificaat Skald."
10.9. ontsmettingsformulier 10-7-2017 en 11-7-2017 Chickclean.
16-5-2016 W. Lokhorst onstmettingsfomulier gezien.

Bloedluis (silicapoeder) zak gezien.

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

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

10.4

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10.9

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

Voldoet: Ja
NVT : Er w orden geen gangbare hoog-risico producten verw erkt.
NVT : Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting
13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien erf en stallen.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

Rondgang over het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma
Tijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
12:00
Eindtijd inspectie
12:00
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 inde biologische landbouw. U
heeft niet kunnen aantonen dat u de volledige samenstelling van Dega 16 gezien heeft. Bovendien heeft Dega
16 geen ctgb registratie en is 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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Skal

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

MEL

Inspectiegegevens, Vragenlijst ins-pectieType inspectielSniii.aerichteinspectie -1.,andbouw
1

lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
mail ontvangen dd 18-9-2017 met bijlagen. bedrijf geeft aan nog facturen na te w illen sturen tot
heden niet ontvangen. Deze lijken mij niet noodzakelijk voor deze inspectie.
ingevulde/ondertekende vragenlijst, toelichting, factuur en leverbon dieren, factuur met daarop
dega 16, ontsmettingsformulier met daarop alleen formaline.

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 email. Geen bijlagen gezien w aaruit blijkt dat check is gedaan om na te gaan of
middel is toegestaan. Middel Dega 16 op factuur, geen document w aaruit samenstelling dega 16
blijkt.

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 inde biologische

landbouw. U heeft niet kunnen aantonen dat u de volledige samenstelling van Dega 16 gezien heeft.
Bovendien heeft Dega 16 geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen
bloedluis in pluimveestallen.
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A lgemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

E erste aanspreekpunt

A anhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

Ro ndgang o ver het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Ja
Hoe tang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
30
T ijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
9:00
Eindtijd inspectie
11:30
Tijdsduur inspectie (in uren)
2.5
(= 150 minuten)

Actie(s)
Actie(s) Skal:

Certificaat aanpassen:~ghennen.
Inspectie combineren met andere inspectie
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee

Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst 2015
3.7

10.9

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

Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
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22-09-2016
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Skat

Lichte afwijking.
De uiterste hersteldatum is: 22-09-2016
Gebruik van niet aantoonbaar ontsmettingsmiddel 55 It Kilcox. Gezien bon Chickenclean d.d. 18.07.2016;
gebruik van Formaline en Kilcox.

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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Ska

IMP

Gezien bedrijfsadministratie 2015/2016:
G e z i e n a a n vo e r d i e r e n ; , d i i l ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1

111.521.07.2016~1.11111111111,111~~
Gezien steekproef afleverbonnen;

10.4

10.3

10.8

10.9

Gezien bon Chickenclean d.d. 18.07.2016; gebruik van Formaline en Kilcox. Gebruik van niet
aantoonbaar ontsmettingsmiddel 55 It Kilcox.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet:
Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Gebruik van niet aantoonbaar ontsmettingsmiddel 55 It Kilcox. Gezien bon Chickenclean d.d. 18.07.2016;
gebruik van Formaline en Kilcox.
Afsluiting

13.1
13.2
13.3

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2015/2016.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
Noteer de aandachtspunten.

Besproken met geregistreerde.
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Skai

~IV

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf; gezien bedrijfsadministratie 2016/2017
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Skal

Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam

1.1.11

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

IN

Rondgang over het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Proforma kantoorinspectie
Tijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
16:46
Eindtijd inspectie
16:46
Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)
Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie
Inspectie combineren met andere inspectie
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee
Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de aflivijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afiivijking. 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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1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, factuur chickclean d.d. 25/7/2016 met inzet van schoonmaakmiddelen
formaldehyde en kilkox, afleverbon leghennen~d.d. 21 en 22/7/16, toelichting en
inspectierapport Skal d.d. 22/9/16 n.a.v. gebruik kilkox.
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.6

Afsluiting
13.1

13.2
13.3

Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, factuur chickclean d.d. 25/7/2016 met inzet van schoonmaakmiddelen
formaldehyde en kilkox, afleverbon leghennenallind.d. 21 en 22/7/16, toelichting en
inspectierapport Skal d.d. 22/9/16 n.a.v. gebruik kilkox. Voor het gebruik van kilkox is al een
afwijking geschreven in het rapport van 22/09/2016.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
Noteer de aandachtspunten.
U moet in het vervolg bij inzet van middelen aantoonbaar nagaan of het middel is toegestaan in
de biologische veehouderij. Bij middelen voor bestrijding van ongedierte op dieren is tevens een
Ctgb toelating noodzakelijk.
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Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee

Geen huisverkoop, geen webshop. Incidenteel verkoop eieren aan familie en buren.
Tee It
2.1

Wat is er beoordeeld?

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien overzicht gewaspercelen RVO 2016; 8.8ha in
gebruik, alle percelen grasland. Gezien meting Kavel 10/KAT rapportage voor de uitloop d.d.
24.04.2017; 7.41ha. Geen veranderingen t.o.v. 2015/2016. Al le percelen welke in gebruik zijn, zijn
aangemeld bij SKAL.

2.2
2.3

Rondgang bedrijf; uitloop deels doorlopen; uitlopen zijn begroeid met diverse boom en
struikgewassen, grasland en kruiden. Geen nieuwe doorzaai en/of aanplant geweest in 2016.
Geen GBM gezien, ook geen middelen aanwezig op het bedrijf.
Past het bedrijf voldoende vruchtwisseling toe?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voldoende teeltmaatregelen toegepast?

2.5

Voldoet: Ja
Zijn er op het bedrijf toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruikt?
NVT: Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
Is er een logboek ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aanwezig waarin de noodzakelijke

2.6

informatie wordt vastgelegd?
Ja
Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

2.4

NVT: Er is geen uitgangsmateriaal gebruikt.
Mest en substraat
3.1

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien samenvatting aan- en afvoer mest RVO 2016;
5960k g
Gezien steekproef VDM bonnen, analyses en kopie eigen verklaringen + certificaten.

N.M111.111.11~~1~~10111.101~11.1.1.111.

Rondgang bedrijf; gezien mestopslag; uit interview met geregistreerd is duidelijk dat voor dat
een ronde afgelopen is, de mest van de vorige koppel afgevoerd wordt.
3.2

Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?

3.3

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

3.4
3.6

Voldoet: Ja
Heeft de landbouwer voldaan aan het percentage A- meststof?
Voldoet: Ja
Is de biologische mest afgezet op biologische percelen?
Voldoet: Ja
Veehouderij

4.1

Wat is er beoordeeld?
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Skal

MEW

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien aan- en afvoer hennen.
totaal 15550.
ennen zijn geleverd van
• registreerde heeft contract m

Gezien dieradministratie; legkalenders, geneesmiddelen administratie en entkaarten~
.
• oment van inspectie zijn er geen
hennen aanwezig op het bedrijf. Geen hennen gezien.
Gezien voerjaaroverzicht 2016;

.

.

4.2

Voldoet de aanvoer van dieren?

4.3

Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geklentificeerd?

4.4

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

4.5

Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?

4.6

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

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?

4.10

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

Voldoet: Ja

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.

Voldoet: Ja
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, uitioop en weidegang

5.1

5.3
5.5
5.8

5.9

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf; Gezien huisvesting pluimvee; 6 afdelingen, voilere systeem met wintergarten.
Gezien uitioop; volledig omgaasd en begroeid.
Geregistreerde is voornemens om tijdens deze leegstand ronde, de stallen te renoveren en de
uitlopen opnieuw af te gazen (nieuwe indeling)
Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja
Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja

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

Verkopen en afvoer

printed by fab4minds Business Solution, 05-07-2017

page 5 of 7

204

Skat

inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
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Skalnr:
Wat is er beoordeeld?
6.1

Datum inspectie:
Pagina's:

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien afvoer hennen;
.._ ..
Totaal 15550 hennen.
,

6.2
6.6
6.7

05-07-2017
6 van 7

.
.:

,
Wisseling in eierproductie gezien; uit interview met geregistreerde blijkt dat in de stal bloedluis
.
geconstateerd is.
Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet: Ja
•
Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?
Ja
Administratie

7.1
7.2

7.3
7.4

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017 in mappen en digitaal. Overzichtelijk en compleet.
ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1
9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Aileen bio productie. Uitlopen zijn volledig afgegaasd; percelen zijn omsloten door houtwal.
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
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

lnkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; geen nieuwe aanplant in uffloop (zie 2.1) geen aanvoer
mest (zie 3.1) gezien aanvoer hennen, gezien inkoop diervoeders (zie 4.1)

Certificaten van leveranciers aanwezig in de administratie.

10.2
10.3

Gezien ontsmettingsformulier d.d. 16.03.2016; formaline. Afwijking 10.9 kan daarom afgesloten
worden.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
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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
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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
10.2
10.3

Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert dieren en voer aan. geen certificaten van afnemers mest.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
...
_

10.4
10.8
10.9

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebrulkte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

Afsluiting
13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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o o k l i á i i i ~ op het bedrijf erliiimi llPikvolgens
d i i j i i * i ~ die hij heeft op andere locatie. Hij zegt op de andere

geregistreerde heeft naastiiiiiiiplï—
geregistreerde zijn deze voor de
locatie geen opslagmogelijkheden te hebben

Inkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?
Geregistreerde voert voer en dieren en zaaizaad aan. gezien certificaten leveranciers.

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

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

10.9

Afsluiting
13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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1111.1

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?

4.10

Voldoet het diermanagement van de veehouder?

4.12

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

Voldoet: Ja
NVT : Nvt, er w orden geen ingrepen of technieken toegepast.
Voldoet: Ja

NVT : Nvt, geen maatregelen noodzakelijk
Huisvesting, uitloop en w eidegang

5.1

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Voliérestal heeft voldoende ventilatie, er ligt ruim voldoende strooisel en de
uitlopen zijn gemakkelijk bereikbaar. De bezetting is tijdens inspectie zo"lieren onder het
toegestane aantal. Alle dieren hebben toegang tot uitlopen rondom de stal. Uitlopen hebben
veel schaduw begroeiing.
Gezien afschrift van stalontsmetting met Formaldehyde op 16-3-17 door Lokhorst Ederveen, 5
dagen voordat nieuw koppel is aangevoerd.

5.3

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

5.5

Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

5.8

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

5.9

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

Voldoet: Ja
Ja
Voldoet: Ja

Voldoet: Ja

1
6.1

Verkopen en afvoer

Wat is er beoordeeld?
Gezien afleverbonnen op 6-3-17 van Bio hennen
Facturatie is in handen van

E iffifiN illg a ra rA MIIMME .

. Dat zijn gezamenlijP111111111hhennen.
, eigenaar van de dieren.

6.2

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertiftceerd?

6.6

Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7

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

NVT : Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Voldoet: Ja

Ja

Administratie
7.1

7.2

7.3
7.4

Wat is er beoordeeld?
Gezien RV02016 mijn dossier, mestbonnen, EV, aanvoerbonnen kuikens en voer, afleverbonnen
dieren. Administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie ter inzage.
Klachtenregistratie in map: geen klachten.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
ls er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
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WA.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

O pfok leghennen is B iologiscO N IN E P P ercelen duidelij k gescheiden door gaas en sloot.

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

Nee
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
Kuikens en voer w orden doo

. Op afleverbonnen kuikens

en voer voldoet de biostatus aan de vereisten. Gezien afschrift van stalontsmetting met
Formaldehyde op 16-3-17 door Lokhorst Ederveen

10.2

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

10.3

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

10.4

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10.9

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

NVT : Er w orden geen producten aangekocht.

NVT : Er w orden geen producten of diensten aangekocht
Voldoet: Ja
NVT : Er w orden geen gangbare hoog-risico producten verw erkt.
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Rondgang bedrijf en administratie. Geen aandachtpunten.
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Ja
Administratie
7.1
7.2

7.3
7.4

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Gezien aan- en verkoop administratie uit 2016.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1
9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Geen gangbare activiteiten waargenomen tijdens deze inspectie.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voidoet: Ja
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

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
In 2016 gezien aanvoer van hennen, krachtvoer, dierlijke mest en zaaizaad gras. Voor verdere
specificatie zie hfst. Teelt, Mest en Veehouderij. Gezien Skal certificaten van toeleveranciers.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
Gezien bon van bedrijf Lokhorst d.d. 13-2-16 met schoonmaken met Formaldyhyde.
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
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
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
In 2015 is er krachtvoer aangekocht van IMEN01111.11st. Verder zijn er dieren
aangevoerd. (zie ook kopje veehouderij).
411.1111111111. Zie kopje teelt. Opsla bio luzerne gezien (zie aanvoer TO oktober 2015)
Ontsmettings formulier stal 1
gezien en
Hierbij is gebruik
gemaakt van Formaldehyde. dit is toegestaan.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoe t:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Er is geen certificaat aanwezig van Agrifirm
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja

esummimma

10.2

10.3

10.4

10.8

10.9

Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

13.3

Noteer de aandachtspunten.

rondgang en administratie
Andere aandachtspunten.

~111111.*
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Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

9.2

9.6
9.7

Wat is er beoordeeld?
Gezien RVO GO 2016. gezien bio en gangbare .ercele
gangbare percelen zit een sloot, weg of erf.
.._

- . se rneeste bio percelen en
_

---

Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de ganebare eercelen voldoende *escheiden?
__________

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
10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert voer en dieren aan. gezien certificaten Ieveranciers
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
NVT: Een agrarisch bedrijf !evert op contractbasis.
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1
13.2
13.3

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Andere aandachtspunten.
Noteer de aandachtspunten.

germorimi111111111111~~
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Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Vo ldo et: Ja
inko o p en aanvo er

10.1

Wat is er be... - - •

10.2

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

10.3

.
'

10.4

.
.

.

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

Afsluiting
13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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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
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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
10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
Geregistreerde voert dieren, voer en medicijnen aan. gezien certificaten leveranciers.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
Afsluiting

I
13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie
Eigenaar

Aanwezig bij
opening
t h

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
10:48
Eindtijd inspectie
10:48

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

Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Inge,
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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lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Lev erdocumenten en facturen leg hennen~
factuur Chickclean, ontsmetting formaldehyde
factuur Chickfriend, bloedluisbestrijding Dega 16.
Geen labels of productspecificaties
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.6

,.

,,,,.

.,.

,

.,,,
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,

•

,
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,

Afsluiting
13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
factuur Chickfriend, bloedluisbestrijding Dega 16.
Geen labels of productspecificaties
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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Gezien uitloop en huisvesting voldoet.
Dieren hebben w eidegang.
Bezettingsgraad voldoet aan de hand van aanvoer dieren en biocounti.
Gezien: Stalhygienne Van Essen afgifte/w erkbon 28-04-2017 met de middelen formaline en
Solfac.

5.3

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

5.5

Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

5.8

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

5.9

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

Voldoet: Ja
Ja
Voldoet: Ja

Voldoet: Ja
Verkopen en afvoer

6.1

Wat is er beoordeeld?
Afgevoerd: eieren via eierhandel 11111111110Gezien afieverbon datun11.1.11
Gezien bijbehorende certificaten.

Gezien: overeenkom st eierhandeillinnEPargil~
Gezien: afvoer dieren van datum 13-04-2011M. naar bio slachterWERNONER
Gezien: palletkaarten voldoen.

6.2

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

6.6

Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7

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

NVT : Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Voldoet: Ja

Ja
_
Administratie

7.1

Wat is er beoordeeld?

7.2

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

Gezien: adminstratie, minas gezien, facturen en afleverbonnen, overeenkomsten.
Voldoet:
Ja

7.3

Is de klachtenregistratie voldoende?

7.4

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

Voldoet: Ja
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

Wat is er beoordeeld?
Gezien: uitioop voldoende afscheiding. Geen opslag voor derden.
Uitsluitend biologische productie.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
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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?

viallipbmet

Gezien: Afieverbonnen voer van datum 9-8-2017
legmeel start, legmeel fase 1.
e n da t umpJ
Beide 95% biologisch agrarisch.
Verklaring va
a
mee gemengd als toevoeging datum 3-6-2017.
Voerjaaroverzicht gezien van 2016.

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?

NVT: Er worden geen producten aangekocht.

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?

10.9

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

NVT: Een agrarisch bedrijf ! evert op contractbasis.
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Af sluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

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

gezien rondgang, administratie voldoet.
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Voldoet:
Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
Voldoet:
Ja
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien. Percelen afgescheiden met gaas.
9.6 gras in uitloop en gras gangbaar
9.8. voor gangbare teelt.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Parallelproductie is op het bedrijf toegestaan.
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
Skal
.— .....
Stal ontsmet 21-10-2017 met formaline, ontsmettingsformulier IN. Lohorst gezien.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op Ale aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gedertificeerd
bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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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
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee
inkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
Factuur gezien hennen, voerbonnen, zaaizaad, factuur mais 1 graan.

Cert...IIIIMPMMIMPNII.
Ontsmettingsformulier 8-2-2017 W. Lokhorst gezien (formaline).

10.2

10. 4

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10. 9

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

10.3

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

Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met erf en stallen.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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A lgemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

E erste aanspreekpunt

A anhef

Naam

Functie

Ja

Dhr.

,

Eigenaar

Aanwezig bij
o pening
I I

Ro ndgang o ver 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 f orma
T ijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
15:42
Eindtijd inspectie
15:42
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.
U heeft niet aan kunnen tonen dat u de volledige receptuur van Dega 16 heeft gezien. De totale samenstelling
van een product bepaalt of een product is toegestaan of niet, niet alleen de werkzame stof. Bovendien heeft
het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen

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

....

____

1

lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Facturen:
-aanvoer hennen
-stalontsmetting
-bloedluisbestrijding
Onderbouwing dmv kopieën EU-verordening
Geen Ctgb onderbouwing
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

1.6

19-09-2017
4 van 4

Afsluiting
13.2

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

111.0.

Stal met opfok Bio leghennen is juridisch gescheiden door apart KvK nummer van gangbare
activiteiten van gecertificeerde. Uitloop is van GB gescheiden door afrastering. Stallen staan los
van elkaar.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?

Forma line 4-3-17 voor stalreiniging tijdens wisselronde koppels door toegepast
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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kat

Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?
NVT : Nvt, geen maatregelen noodzakelijk
Huisvesting, uitloop en w eidegang

5.1

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Ondanks de verouderde stallen is het onderhoud mbt daglicht en ventilatie
goed. Ook de overige inrichtingseisen voldoen visueel. De bezetting is volgens
legkalenderregistratie 10% lager dan maximaal toegestaan. Al le dieren hebben toegang tot
gescheiden uitlopen. Gebruikssporen zijn nadrukkelijk aanw ezig. De aanplant zorgt voor ruime
beschutting en lokt de dieren gemakkelijk van de stal w eg.
Gezien de w erkbon voor stalontsmetting op 15-8-16 door Lokhorst Ederveen met Forma line.

5.3

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

5.5

Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

5.8

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

5.9

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

Voldoet: Ja
Ja
Voldoet: Ja

Voldoet: Ja
Verkopen en afvoer

6.1

Wat is er beoordeeld?
Gezien VDM en leverbon voor iiipk

ippen

naar v

Gezien jaaroverzicht 2016 eileveringen aanIMIIIIIIIIIMMIlinet 11111.11.tuks. Gezien actuur
door

opgesteld oplIMMOOMMINIONNIMMINIMOMMIIIIMMINW

6.2

Zijn alle producten die et bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

6.6

Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7

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

NVT : Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Voldoet: Ja

Ja

Administratie

7.1

7.2

7.3
7.4

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien accountants rapport, mestadministratrie, leverbonnen,
facturen, bedrijfsbehandelplan,
legkalender en afrekeningen. Eenvoudige administratie is inzichtelijk en controleerbaar in
mappen tijdens inspectie ter inzage.
Klachtenregistratieformulier als dow nload van Skalw ebside gezien: geen klachten.
ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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?

printed by fab4minds Business Solution, 10-08-2017

page 5 of 6

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

14111~1111.111~
0n1ine_707173_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

08-08-2017
6 van 6

•Skal

Er vindt uitsluitend biologische productie plaats. Uitloop volledig afgegaasd. Geen opslag van
agrarische producten voor derden.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

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

Nee
lnkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?

Gezien leverbon op 18-8-16 vaneillivoor levering inikegkippen011111110.
Voerjaaroverzicht van v.Gorp gezien vooreillia Eco voeders 4.
Gezien leverbon 11-4-17 voolliliftEco legmee
bestanddelen.

Bio strooigraan.

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

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?

10.9

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

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

certificaat aanw ezig.
Voldoet: Ja
NVT : Er w orden geen gangbare hoog-risico producten verw erkt.
NVT : Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Rondgang en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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MI Ilk

1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Rondgang legkippenbedrijf met eierlokaal en uitlopen. T evens
w aarvoor nieuw e stal in aanbouw . Bedrijf heeft w egens Fipronil
blokkade op mest, eieren zijn vrijgegeven. Gezien RVO mijn dossier 2016 mest. Gezien
Sinds w eek 48
2016
NAW gegevens kloppen. Activiteiten komen overeen met Skalcertificaat 2016.

diumin~

meetrapport~IIMIMMabuitlopen binnen
1.2.1

Zijn alle biologische activiteiten 1processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of clam- waar
nodig afgemeld?

1.2.2

Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?

1.3

Werken er meerdere personen in de biologische productie?

1.5

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

1.6

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

1.8

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

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
Nee
Nee
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten w orden actief uitgevoerd.
Voldoet:
Er is een incident gew eest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties zijn
correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.
1.9

ln welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Groothandel
Verw erkende industrie

1.11

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

1.12
1.13

Beschrijf de wijzigingen.
eieren afzet sinds week 48 2016 vanlaill.1111111110.111
De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...

1.14

Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?

1.14.1

Zijn deze gangbare percelen en/of dieren en hun opbrengst beoordeeld in deze inspectie?

1.15

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

1.16

Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.

1.17

Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

1.18

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

1.19

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

1.22

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

Ja

iiiii.~11111111116

Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
Nee
Ja
KAT IKB
Ja
Nee, geen afw ijkingen aangetroffen.
NVT : Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
Nee
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Voldoet: Ja
Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja
Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja
Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.
Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja
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

5.3
5.5

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Heldere stal met voldoende droog strooisel gezien. Alle dieren hebben
toegang tot gescheiden uitlopen met beschutting dmv bomen. Op legkalender staat actuele
bezetting van
_
sieren (veel uitval door eerdereflanak. Vanaf aanvoer koppel heeft
bezetting voldaan.
Stalontsmetting op 17-1-17 door Chickfriend/Chickclean met Formaline en Dega-16.
Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.8
5.9

Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Voldoet: Ja
Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja
Verkopen en afvoer

6.1

6.2
6.6
6.7

Wat is er beoordeeld?
Steekproef afrekening eieren 7-7-17 d o o r 4 1 1 1 1 1 ~ voor WIffieren EKO NL-B10-01.
Gezien afleverbon en palletkaart met correcte Biostatus. Gezien weegbonnen en factuur voor
levering MINN Bio slachtkippen aang.0111111161
Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
NVT: Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?
Ja

Administratie
7.1

7.2

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien meetrapport uitlopen, veesaldokaart, leveroverzicht,
Avined, mestboekhouding, RVO mijn dossier 2016, aanvoerbonnen, facturen, legkalender en
certificaten. Administratie is inzichtelijk en controleerbaar in mappen en digitaal tijdens
inspectie ter inzage.
Klachtenregistratieformulier als download van Skal webside gezien: geen klachten.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
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Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Legkippen en uitioop is Bio4~111~1bUitiopen dmv afrastering, weg en greppels
gescheiden van GB.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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 afleverbon 11.11111111Moor
Gezien steekproef Ieveriny

, afkomstig van

kg Eko Legmeel

legmeel

__________

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
.,
-----.._
._•
___...... ,
,
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1
13.2

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

I M

Eigenaar

OD

Rondgang over het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Proforma kantoorinspectie
Tijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
12:01
Eindtijd inspectie
12:01
Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)
Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie
inspectie combineren met andere inspectie
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee
Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

• Geconstateerde afwijkingen
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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Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

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

_._.._

_____________________

- mejnspectie• BIO - Gerichte inspectie -1..a.ndbouw, _

1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting per e-mail, factuur levering bio hennen Agromix d.d.
20/01/2017, meldingsformulier Avined overplaatsing d.d. 20/01/2017, factuur chickfriend d.d.
25/01/2017 met inzet Dega 16 op 17/1/17, factuur chickclean d.d. 25/01/2017 met inzet
formaldehyde op 17/1/17, etiket formaldehyde en etiket Dega 16, Bijlage II voor ingangscontrole.

1.6

Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten w orden actief uitgevoerd.
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting per e-mail, factuur chickclean d.d. 25/01/2017 met inzet
formaldehyde op 17/1/17, etiket formaldehyde, Bijlage II voor ingangscontrole.

10.9

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

13.1

Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst + toelichting per e-mail, factuur chickfriend d.d. 25/01/2017 met inzet Dega
16 op 17/1/17, factuur chickclean d.d. 25/01/2017 met inzet formaldehyde op 17/1/17, etiket
formaldehyde en etiket Dega 16, Bijlage II voor ingangscontrole.

13.2

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

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

1.1

Wat is er beoordeeld?
Adrninistratie 2016/17 beoordeeld. Rondgang legkippenbedrijfmet eierlokaal en uitlopen. Bedrijf
is niet betrokken bij Fipronil affaire.
; •

1.2.1

1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8

1.9

1.11

1.13
1.14
1.14.1
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.22

NAW gegevens kloppen. Activiteiten komen overeen met Skal certificaat 2016.
Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar
nodig afgemeld?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?
Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
Werken er meerdere personen in de biologische productie?
Ja
Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities?
Nee
Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?
Nee
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?
Voldoet:
Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.
In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Groothandel
Verwerkende industrie
Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of
te verwachten?
Nee
De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de...
Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?
Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.
Zijn deze gangbare percelen en/of dieren en hun opbrengst beoordeeld in deze inspectie?
Nee
Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?
Ja
Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecerfificeerd.
Kiwa-verin, KAT
Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?
Ja
Zijn er bij de audits afwijkingen geconstateerd welke een directe relatie hebben met de bio-productie?
Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?
NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?
Nee
Teelt

2.1

Wat is er beoordeeld?
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Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?
NVT : Nvt, geen maatregelen noodzakelijk
Huisvesting, uitloop en w eidegang

5.1

Wat is er beoordeeld?
Actueel v olgens legkalenderall.ppen aanw ezig tov berekenden stalcapaciteit v an
111011111111Visueel voldoet bezetting.
Uitlopen laten intensieve sporen van gebruik zien. Uitlopen zijn per groep correct van elkaar
gescheiden en bieden voldoende beschutting.
Gezien w erkbon voor stalontsmetting door W. Lokhorst op 2-11-16 met formaline.

5.3

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

5.5

Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

5.8

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

5.9

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

Voldoet: Ja
Ja
Voldoet: Ja

Voldoet: Ja
Verkopen en afvoer

6.1

Wat is er beoordeeld?

Gezien jaaroverzicht levering eieren aan VIIIIIIIMINIMEMstuks. Gezien

bum

afrekening 21-7-17 voor
Bio Bruin NL-B10-01. Gezien palletkaart en afleverbon met
correcte biostatus vermeld.
Gezien vervoersdocument NVWA 19-10-16 voor afvoer van illiadieren

naall.....p

U

M

6.2

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

6.6

Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7

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

NVT : Het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam.
Voldoet: Ja

Ja
Administratie

7.1

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien 11.1.16voerjaaroverzicht +leverbonnen
UM mestboekhouding, bedrijfsbehandelplan, afrekeningen en legkalender.
Administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie in mappen ter inzage.
Klachtenregistratie formulier gezien: geen klachten.

7.2

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

7.3

Is de klachtenregistratie voldoende?

7.4

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

Voldoet: Ja
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

Wat is er beoordeeld?
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Legkippen met uitiopen is Bio.1111111111.11111~1~11~11111111111111111. Uitlopen zijn
rondom hoog afgegaasd gescheiden van GB.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
Voldoet: Ja

Nee
inkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?
Gezien voerjaaroverzicht
Bio legmeel 61/111" Bio
strooigraan. Steekproef afleverbon met factuur 24-7-17 gezien voogilla Bio Legmeel

vo941~11111111~~,

Gezien transportregistrati
op 4-11-16
afkomstig van
Van alle leveranciers een geldig certificaat gezien.

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

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?

10.9

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

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

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Het bedrijf is 100% bio. Afgemeld perceel is in gebruik door andere boer. Dit perceel staat ook
niet meer op RVO GO 2017 van geregistreerde.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

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

Nee
Inkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?

10.2

10.4

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10.9

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

Geregistreerde voert dieren en voer aan. Gezien leverbonnen en certificaten leveranciers.

10.3

Voldoet: Ja
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Voldoet: Ja
Afsluiting
13.1

Wat is er beoordeeld?
rondgang en adminstratie

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

Ja

Dhr.

Naam

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

Rondgang over het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Proforma kantoorinspectie

Tijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
14:18
Eindtijd inspectie
14:18

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)
Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

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

Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Lqikus,-1,
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 vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als
ongediertebestrijding op biologische dieren.

Rapport afronden
In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de
inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de
vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van
Skal.
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Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie '
T se; -s-•-é—tie: BIO - Gerichte ins ecti.
1

Inventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?

landbduw

.

,

Ingevulde vragenlijst met toelichting, diverse afleverbonnen~kuiken so.a. d.d. 29/2/16,
09/03/17 en 21/07/17, ophaalbon~bio hennen d.d. 14/07/2017, verklaring verwerking

1.6

pluimveemest
d.d. 15/9/17, factuur ophaalkosten 20/9/17,
ontsmettings-/bestrijdingsrapport Van Eck by 17/8/17 en 5/9/17 met inzet van D50, factuur 3118/17
en 2019117 Van Eck levering D50, veiligheidsinfoblad D50, facuur MS Schippers d.d. 2819/17
waterstofperoxide, werkbon chickfriend nr. 5841 met inzet van diatomeenaarde en Dega 16
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

5.9

Wat is er beoordeeld?

lngevulde vragenlijst met toelichting, ontsmettings-/bestrijdingsrapport Van Eck bY 17/8/17 en
5/9/17 met inzet van 050, factuur 31/8/17 en 20/9/17 Van Eck levering D50, veiligheidsinfoblad D50,
facuur MS Schippers d.d. 28/9/17 waterstofperoxide
Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden
pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?

lngevulde vragenlijst met toelichting, werkbon chickfriend nr. 5841 met inzet van
diatomeenaarde en Dega 16
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb
toelating. Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als
ongediertebestrijding op biologische dieren.
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Gezien administratie 2016-2017: GO, teeltplan, aanvoer hennen, aanvoer kracht- en ruwvoer,
zaaizaad.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1
9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
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

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoer van GO, teeltplan, aanvoer hennen, aanvoer kracht- en ruwvoer, zaaizaad in
2016. Gezien Skal certificaten toeleveranciers.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13_1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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gezien RVO GO 2016 en 2017. alle percelen van geregistreerde zijn aangemeld bij Skal. gezien
dat bio percelen gescheiden zijn van gangbare percelen door erf, weg, houtwal en bufferstrook.

9.2

geen opslag van producten van derden.
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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

9.8

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

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
Voldoet: Ja

Nee

inkoop en aanvoer

10.1
10.2
10.3

Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert dieren, voer en zaaizaad aan. gezien certificaten leveranciers.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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?

10.9

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

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

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 26-05-2017

page 6 of 6

'

Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
7.2

Online_770020_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagings:

01-08-2017
7 van 7

Skal

IMP

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

7.3

Is de klachtenregistratie voldoende?

7.4

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

Voldoet: Ja
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

Wat is er beoordeeld?
Percelen voor Bio productie zijn dmv sloten, w egen en graspaden van GB gescheiden. Opslag
vind plaats in kuubskisten voorzien van BIO aanduidingen en staan
gescheiden van GB. Het Biologische gedeelte vormt een bedrijf binnen/langs het bedrijf.

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 geteeld / gehouden is?

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoen e gescheiden?

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?

Voldoet: Ja
Voldoet:
Voldoet: Ja

Nee
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
Aanvoerbonnen en facturen van zaaizaden en pootgoed gezien. Zie vraag 2.1. Van Me
leveranciers een geldig certificaat gezien.

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

Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanw ezig.
10.4

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10.9

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

Voldoet: Ja
NVT : Er w orden geen gangbare hoog-risico producten verw erkt.
NVT : Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Rondgang en administratie. Geen aandachtspunten.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Administratie

7.1

Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien:
aanvoer zaaizaad, mest, vinasse gezien.
verkoop administratie gezien via factuurprogramma.
perceelregistratie teeltplan gezien. Klachtenregistratie gezien via Global Gap.

7.2

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

7.3

Is de klachtenregistratie voldoende?

7.4

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

Voldoet: Ja
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?

9.6

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

9.7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

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?

Bedrijf gezien met percelen en perceelkaarten, opslag. Perceelsregistratie gezien.

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

Nee
lnkoop en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
GMO vrij verklaring
Certificaten leveranciers:

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

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?

10.9

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

Voldoet: Ja
Voldoet: Ja
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?

Bedrijf gezien, erf, gebouwen, stal, percelen.
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 20-06-2017

page 7 of 7

