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:bedrjjf Z3

lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rappoftnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Ska1I
Online_682423_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

Datum inspectie:
Pagina's:

24-04-2017

7 vanT

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

9.8
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

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.3

Zyn alle biologisch verkochte productenigrondstoffen 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 bed volled istreerd?

10.2

10.8

10.9

13.1

13.2

Ziln 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.

Wat is er beoordeeld?
Administratie en rondgang bedrijf. Geen aandachtspunten. Ongedierte wordt door professioneel
bedrijf bestreden.

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

Rapporlnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

hedc-i¡jf Zfr

Datum inspectie:

Pagina's:

5ka1
05-09-2017

6van7Online_771893_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

Risico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

7.2

7.3

7.4

9.1

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

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Wat is er beoordeeld?

9.2

9.6

9.7

9.8

10.1

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 bìologisch bedrijf gebruikt mogen worden?

Nee

Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien. Aankoop hennên, zaaizaad en voêr.

rkbon 17-8-2012 gezien!
Stallenreiniging gezien (formaline).

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
ceÉificaat aanwezig,

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

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

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

Wat is er beoordeeld?

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

10.2

10.3

10.4

10.8

10.9

13.1

13.2
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lnspectie Rapport Ska1
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

--

Online_798673_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie
Pagina's:

19-07-2017

7 vanT

Risico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

7.4

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Ja

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

Wat is er beoordeeld?

Gezien aanvoer van hennen, legmeel in 2016, Gezien Skal certificaten van toeleveranciers. Zie

voor verdere specificatie hoofdstuk Veehouderij.

Gezien werkbonJd.d. 8-4-2016 met schoonmaken stal met formaline'
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?

Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

9.1

9.2

9.6

9.7

v.ö

10.1

10.2

10.3

10.4

10.8

'10 I

13.1

13.2
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lnspectie Rapport

bedrijf Zs

Datum inspectie:
Pagina's:

5l<a1
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

02-08-2017

7 vanTOnline_751 1 '15_

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

I

Risico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

9.1

9.2

9.6

9.7

9.8

Voldoet: Ja

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

Ja

Wat is er beoordeeld?

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

10.1 Wat is er beoordeeld?

Zijn alle biologisch verkochte producien/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

Heeft het bedr¡f 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,

7.4

tJ. I

13.2

10.2

10.3

10.4 Heeft het bedrijf de in an scontrole volledig uitgevoerd en ge istreerd?

Gezien 1 kuubskist met B00kg spelt strooigraan zonder aanduiding, pakbon, EV of factuur en afkomstig

108
van 06409 Quist

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

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

Voldoet: Ja
10.9

Wat is er beoordeeld?
Rondgang en administratie, Geen aandachtspunten'

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 02-08-2017 pageT of7
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Datum inspectìe
Pagina's:

bedrijf ZE

22-09-2017

BvanS

5l<a1
Online_685796_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

Afsluiting

10.2

10.3

10.4

10.8

10.9

Zijn alle biologisch verkochte productenigrondsioffen aantoonbaar bÌologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologÍsche producten is de bio status correct vermeld,

Heeft het bedrijf alle biologische producten en dlensten 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

Zi¡n alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt,

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

Wat is er beoordeeld?
Rondgang en administratie. Geen aandachtspunten

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

13.1

t 3.l
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5l<allnspectie Rapport
Bedrijfsnaam: 

-
Rapportnummer: Online_647263_

Type inspectie: BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Skalnr: 

-

Datum inspectie:
Pagina's:

22-09-2017

SvanB

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

10.1

10.2

10.3

10.4

'10.8

10.9

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert mest, zaaizaad, voer, dieren aan, gezíen inkomende leverbonnen en

certificaten leveranciers.
Ziln 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?
Voldoett Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige

certificaat aanwezí9,

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

Voldoet: Ja

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

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

Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
gezien dat op bedrijf middelen gebruikt worden die niet op de lijst staan, Macrodes. zie technische fiche in

annex.

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 22-09-2017 page I of I
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lnspectie Rapport Skal
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr: -

Online:464872_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

Datum inspectie:
Pagina's:

05-04-20'16

7 vanT

en aanvoerln

s

10,1 Wat is er beoordeeld?
n 201512016 kippen ofandere bio producten aangekocht)'

Geen ontsmettingsmiddelen gebruikt voor stal sinds vorige inspectie, Kickstart gezien voor

10.2

ontsmetting waterleiding.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoett
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correctvermeld.

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 ontsmettingsmÍddelen gebruikt.

10.3

10.4

10.8

10.9

'13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Stal en uitloop gezien.

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 05-04-2016 pageT of7
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Skallnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

ü
Online_651723_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

25-07-2017

6van7

scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

7.2

Administratie 2016117 beoordeeld. Gezien RVO, Avined, legkalender, voerjaaroverzichten,

leverbonnen, aankoop facturen, afrekeningen en bedrijfsbehandelplan. Administratie is

inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie ter inzage'

Klachtenregistratie gezien: geen klachten.
ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?

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

Ja

7.3

t-4

9.1 Wat is er beoordeeld?
Er vindt uitsluitend biologische productie plaats. Uitlopen zijn afgegaasd, percelen gescheiden

door sloten en weg, Geen opslag voor derden geconstateerd'
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
Zyn 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

9.2

9.6

9.7

9.8

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2

Van alle leveranciers een geldig Skalcertificaat gezien.

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

10.3

10.4

10.8

10.9

13.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie en rondgang bedrijf. Geen aandachtspunten'

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?13.2

printed by fab4minds Business Solution, 27-07-2017 page 6 of 7



Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

5l<al
Datum inspectie:
Pagina's:

1B-10-2017

2van 4ontinel PRoFoRMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-
Aanwezigen tijdens de inspectie

Rondgang over het bedrijf

Tijdsduur inspectie

Afzeggen inspectie

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

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

Starttijd inspectie
13:44

Eindtijd inspectie
13:44

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
openinq

Ja Mevr I Eigenaar I

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 receptuurvan Dega-16 gezien heeft. Bovendien heeft het

middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in
pluimveestallen.

13.2

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 af,ruijking. ln dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van

Skal.

printed by fab4minds Business Solution, 18-10-2017 page 2 of 4
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Sltal
Datum inspectie:
Pagina's:

18-10-2017

4van4onl¡n"IPRoFoRMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-

'l lnventarisatie

Afsluiting

1.1

1.6

13.1

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst en verklaring
Facturen Van Eck ontsmetting/reiniging D50

Factuur1Jlevering biohennen
Factuur Ghickfriend Dega l6
Geen labels

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd,

13.2

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst en verklaring
Facturen Van Eck ontsmetting/reiniging Ð50
FactuurJ levering biohennen
Factuur Chickfriend Bloedluisbestrijding met Dega 16

Geen labels van gebruikte middelen
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-1 6 gezien heeft.

Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik

tegen bloedluis in pluimveestallen.

lnspectiegegevens, Vragen liist lnepectie

T!¿pe ingpactia: BIO - Gqrichleinspecl¡e - Lêndhouurt
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lnspectie Rapport Skal
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

lEr
Online_508358_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

¡-

Datum inspectie:

Pagina's:

13-07-2016

6van6

Risico, s en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

7.2

Gezien administratie 2015 ín mappen.

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

Voldoet: Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja
7.4

9.1 Wat is er beoordeeld?
Geen gangbare teeltwaargenomen tijdens rondgang.

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 geteelt / gehouden is?

Voldoet: Ja

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja

9.2

9.6

9.7

10.1 Wat is er beoordeeld?

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

10.3

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

aanwezí9.
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.

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

NVT:

Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

10.4

10.8

10.9

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

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

printed by fab4minds Business Solution, 13-07-2016 page 6 of 6
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Skal
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Datum inspectie

Pagina's:

06-04-2016
7 vanTOnline_490756_

BIO - lnspeciieHercertificering - Landbouw

-
en aanvoer

Voldoet: Ja

10.1 Wat is er beoordeeld?

10.2 Zijn alle biologisch producten/g rondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

'10.3

Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bío status correctvermeld.

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?

Voldoetl
Ja

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

NW:
Erworden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt'

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

Voldoet:
Ja
Gezien jerrycan met Vicodin voor ontsmetting schoenen bij ingang stal.

10.4

10.8

10.9

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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R:i'Jiilîffi",,
Type inspectie: BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

1 1-05-2016

6van7

Skalnr:

-Administratie

en

lnkoop en aanvoer

9.1

9.2

9.6

9.7

7.1

7.2

7.4

10.2

10.3

10.4

10.8

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfadministratie 20{5/2016 in mappen.

ls er op het bedrijf een inzichte|jke en controleerbare administratie aanwezig?

Voldoet: Ja
ls de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsruimten en percelen' Geen gangbare tak.

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 geteelt / gehouden is?

Voldoet: Ja
ZUn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?
Gezien bedr'rjfsadministratíe 2015/2016.

Gezien facturen aankoop van zaaigoed en meststoffen. (zie 2'1 en 3.1)

Gezien reinigingsmiddelen; Bioshower (savona)

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoflen 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?

10.1

printed by fab4minds Business Solution, 11-05-2016 page 6 of 7
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer;

Type inspectie:
Skalnr:

Skal
Datum inspectie:

Pagina's:

11-05-20'16

7 vanT

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

-
10.9

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

Zr¡n de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegesiaan?
Voldoet:
Ja

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rond gan g bed rijf, bedrijfsadministratie 201 5 I 201 6.

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
13.2
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Ska1
Datum inspectie:

Pagina's:

12-09-2017

6van7Online,673074_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouwt¡r

Risico, scheiding en traceerbaarheid

p en aanvoer

Afsluiting

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016117 beoordeeld. GezÍen RVO, perceelskaarten, mestadministratie,
aanvoerbonnen, bedrijfsbehandelplan, afleverbonnen, jaaroverzichten en legkalender.
Administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie ter inzage.
Gezien klachtenregistratie als download van Skal webside: geen klachten.

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

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?

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

Ja

Wat is er beoordeeld?

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

10.1 Wat is er beoordeeld?

9.1

9.2

9.6

9.7

9.8

7.2

7.3

7.4

10.2

10.3

10.4

10.8

10.9

13.1

Zijn alle biologisch verkochte productenigrondstoffen 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

bednjf?
Voldoetl 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-risíco producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet: Ja

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

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Datum inspectie:
Pagina's:

02-06-2016
6van7Online_516389_

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouwe

Recepturen

Risico, scheiding en traceerbaarheid

7.4
Voldoet: Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Wai is er beoordeeld?

Heeft voor gep een goedgekeurde prod uctspecificatie van

zichzelf en I of opd ra chtgever?
Voldoet: Ja, er is een productspecificatie of de dienstverlenend bereider heeft een kopie van het
certificaat. De dienstverlener wast, sorteert, snijdt of verpakt alleen de producten.

ls de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?
Voldoet:
Ja

ls het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?

Voldoet: Ja
Zijn alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

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

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2
Percelen bij bedrijf gezien.

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 geteelt / gehouden is?

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

Voldoet: Ja

9.6

o-7

'10.1 Wat is er beoordeeld?

een reinigings en ontsmettingsmiddelen gezien.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

Heeft het bedrrjf 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?
NW:
Erworden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt,

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

'10.3

10.4

10.8

10.9

printed by fab4minds Business Solution, 02-06-2016 page 6 of7
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Slral
Datum inspectie:
Pagina's:

02-06-2016
7 vanTOnline_516389_

BIO - lnspectieHercertificering - LandbouwType inspectie:
Skalnr:

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf geizen, erf en gebouwen.

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

NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

13.1

13.2
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Datum inspectie:
Pagina's:

12-12-2016

7 vanTOnline_795'l

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

9.2
Bedrijf gezien met opslag ruwvoer, krachtvoer, houtsnippers.

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 geteelt / gehouden is?

Voldoet: Ja
Ziln de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?
Alle inkoop via hoofdlocatie. Voerbon 18-11-2016 gezien.

Heeft het bedrrjf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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

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.

Ztln alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vr¡?
NVT:
Erworden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

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

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

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

10.1

10.4

9.6

9.7

10.3

10.8

10.9

13.1

13.2
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Ska1

-

Online_658359_
BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

Datum inspectie
Pagina's:

06-07-2017

6van6

ico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

7.4

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja
ls ereen overzichtvan de geoogste producten peroogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?

Ja

9.1 Wat is er beoordeeld?

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

transport aantonen?

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

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

9.6

9.7

9.8

10.1 er beoordeeld?

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

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

Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensien 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.
Zrln de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet: Ja

10.3

10.4

10.8

10.9

13.1 Wat is er beoordeeld?

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam: 
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Rapportnummer: Online_577448_

Type inspectie: BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Skalnr: e

5l<al
Datum inspectie:
Pagina's:

06-06-2017

BvanB

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettlngsmiddelen die het bedrrjf gebruikt toegestaan?
NVTI Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

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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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Slca1
Datum inspectie:
Pagina's:

27-10-2017

3van5ontinfPRoFoRMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-
Aanwezigen tijdens de inspectie

Rondgang over het bedrijf

Tijdsduur inspectie

Afzeggen inspectie

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

Nee

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

Starttijd inspectie
14:32

Eindtijd inspectie
14:32

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

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
openinq

Ja Dhr. Eigenaar t

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.

I Vraoenliist lnsoectie

13.2

Rapport afronden
ln dit rapportvindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteurtijdens 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. ln dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van

Skal.
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

5l<a1
Datum inspectie
Pagina's:

27-10-2017
5van5ROFORMA

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-

lnventarisatie

Afsluiting

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Facturen Ghickfriend en niet gespecificeerde'bestrijdingsmiddelen'
Facturen Chickclean Formaldehyde
geen labels

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Facturen Ghickfriend en niet gespecificeerde'bestrijdingsmiddelen'
Facturen Ghickclean Formaldehyde
geen labels

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongedieñebestrijding 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 receptuurvan Dega-16 gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en

is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.

1.1

1.6

13.1

13.2

printed by fab4minds Business Solution, 27-10-2017 page 5 of 5
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lnspectie Rapport Sl<al
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Datum inspectie:

Pagina's:

08-11-2017

2van9

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

racht

13.2Wat is je algemene indruk van het bedrtjf?

Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven

De uiterste hersteldatum is:. 27 -1 0-2017

13.2 4li'. 
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lnspectie Rapport
Datum inspectie

Pagina's:

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

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 añrvijken van de

vastgestelde afwijking. ln ditgeval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van

Skal.

Ska1
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

0B-11-2017

3van9

A

Aanwezigen tijdens de inspectie

over het bedrijf

Tijdsduur inspectie

lnspectie combineren met andere inspectie

Afzeggen inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
openinq

Ja Dhr ) Eigenaar )

ls er iijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?

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

20

Starttijd inspectie
9:30

Eindtijd inspectie
11:30

Tijdsduur inspectie (in uren)
2'0 (= 120 minuten)

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

Nee

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

Ja
Was de a2egging van de inspectie korter dan tien werkdagen voor de geplande inspectiedatum?

Ja
Was de a2egging gegrond?

Nee

Reden a2egging
Anders, namelijk

omschrijf de reden
Wegens fypronil-zaak geen tijd
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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

l,u'
'l 1

Datum inspectie:

Pagina's:

Skal
0B-11-2017

5van9
- Landbouw

1

1.2.1 Zijn

1.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016117 beoordeeld. Rondgang legkippenbedrijf met stal, eierlokaal, uitlopen en

perceel graslan
gevolg. Gezien

met fipronil, maar door lage waarden geen blokkade tot
RVO m dossier mest 2016 en staldieren ortage

acGou

biologische activiteiten i processen / onderdelen van / gecertificeerd of daar waar

1.2.2

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 biologìsche 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 gecertíficeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd'

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

Voldoet:
Er is een incident geweest betreffende de biostatus van product(en). De relevante acties z'tjn

correct ondernomen en indien nodig doorgegeven aan Skal.

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

Tussenhandel
Verwerkende industrie

1.3

1.5

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

te verwachten?
Nee

De totale omzet in

1.6

1.8

1.9

1.13

1.14

1.14.1

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.22

over een jaar bedraagt tussen de.

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

Er z'rjn 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.

KAT, NVlrVA, IKB-Verin.

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

Z¡n er bijde 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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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

5ka1
Datum inspectie:

Pagina's:

0B-11-2017

6van9

BIO-I Hercertificering - Landbouw

en substraat

Veeho

2.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang leg grasland. Uitlopen zijn

beg roel bestemd voor graswinning

o rzaai plaatsgevonden

Tijdens i geen M of gebruik ervan geconstateerd. Gecertificeerde verklaart geen GBM

2.2

2.3

2.4

2.5

op bedrijf toe te passen.

Past het bedrijf voldoende vruchtwisseling toe?

Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voldoende teeltmaatregelen toegepast?

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

NVT: Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

ls er een logboek ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aanwezig waarin de noodzakelijke

informatie wordt vastgelegd?
Ja

Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

NVT: Er is geen uitgangsmateriaal gebruikt.
2.6

3.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien RVO mijn dossier mest 2016 en staldieren rapportage accountant' Tij

mestboekhouding beoordeeld en akkoord bevonde

3.2

3.3

3.4

3.6

bedrijf alleen toegestane
Voldoet: Ja

Voldoet de stikstofgift per hectare uit dierlijke mest?

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

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

Voldoet: Ja

4.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoerbon 28-10-',|6 leghe

afkomstig overp rklaring

voor { 1.994 n en entlijsten
Gezíen bedrijfs 4-8-16. Gezien visitebrieven op l'4 en 28'4'17

ivm pikken, waarbij advies Geen diergeneesmiddelen gebruik

geconstateerd in rapportages
Gezien

2017 roef leverbonnen 26-1

verklaring 95% of meer biologische

Rantsoen een tekort van 5% aan, komt overeen

dus voor inspecteur aannemelijk datsilocapaciteít op bedrijf is rui
Stalontsmettin g : Chickclean I -16 voor levering 27-10-16 Formaline +factuur Chickfriend

4.2
voor Degal 6 op 27-10-16. Kopie facturen reeds naar Skal opgestuurd. Zie ook vr' 13.2

Voldoet de aanvoer van dieren?
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Datum inspectie:
Pagina's:

LI\

08-11-2017

7van9

Skal
rtificering - Landbouw

Huisvesting, uitloop en weidegang

Verkopen en afuoer

Voldoet: Ja
4.3

4.4

4.5

4.6

Zijn de dieren a2onderl¡k (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?

4.8

4.9

4.10

4.12

Ja
Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.

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?

Voldoetl Ja
Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, erworden geen ingrepen oftechnieken toegepast.

Voldoet het diermanagement van de veehouder?

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

vastgelegd?
Voldoet: Ja, reiniging en ontsmetting van ruimten

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Gezien legkalender met actueelJkippen geregístreerd- Toegelaten zijn

t-eren, dus bezetting voldoet. De stal is opgeFeld intfafdelingen u"tJOR"n.
Tijdens inspectie hebben dieren toegang tot gescheiden uiflopen, waarvan gebruikssporen

overduidelijk zichtbaar zijn. Uitlopen zijn begroeid met div. bomen en struiken. Op lltis de

uitloop opnieuw
Stalontsmetting: Ghickclea voor line +factuur Chickfriend

5.3

5.5

5.8

Ão

voor Dega16 op 27-10-16. Kopie facturen reeds naar Skal opgestuurd. Zie ookvr. 13'2

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

6.'l Wat is er beoordeeld?
Gezien jaaroverzicht 2016

Gezien afrekening r ische eieren op

ht.

de biostatus.
ô.¿ Zyn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

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

Voldoet: Ja

perceel
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Rapportnummer:
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Skalnr:

Ska1
Datum inspectie
Pagina's;

0B-11,2017

Bvan9

- lnspectieHercertificering - Landbouw

Administratie

en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperi ode nog niet verstreken was met de juiste

aanduiding afgezel?
Ja

7.1 Wat is er beoordeeld?
Adm inistratie 201 Gt 17 beoordeeld. oezierJn mijn dossie r 201 6,staldieren

rapportage accountant, voerjaaroverzichten, leverbonnen, Avined, bedrijfsbehandelplan,

visitebrieven, perceelsmeting, legkalender en Skal certificaten. Administratie is hoofdzakelijk

digitaal tijdens inspectie inzichtelijk en controleerbaar ter inzage.

Gezien klachtenregistratie formulier als download van Skal website: geen klachten'

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

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

7.2

7.3

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

Ja

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan bedrijf voldoende sche ische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

9.6

transport aantonen?

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

Voldoet: Ja
Ziln 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

9.7

9.8

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoerbon o nfeioteghennen-
afkomstig
ln 2017 is leveran

ng 95% of alle

leve een

Skal opgestuurd

Zie ook eschreven, maar

vr 10.9

10.2

10.3

Zyn 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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Datum inspectie:
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Ska1
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9van9

cering - Landbouw

10.4

10.8

10.9

13.1

13.2

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

certíficaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledìg uitgevoerd en geregistreerd?

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

NVT: Erworden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

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

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?

Rondgang en administratie.
Gezien factuur Chickfriend voor negal6 op 27-10-'16. Kopie factuur reeds naar Skal opgestuurd

Zie ook vr.13.2"n ,rRRort"oJ lomf niet opnieuw een afwijking voor geschreven, maar

v¡ 13,2 met geen aandachtspuñfen beantwoord.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtsPunten
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lnspectie Rapport
trJ

lq-

Datum inspectie

Pagina's:

5l<al
01-09-2016
BvanS

Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Bl O - lnspectieHercertificering

-

Landbouw

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

bedrijf?

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

10.9

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

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

NVT:
Er zijn geen reínigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Rond gang bedrijf. Bed rijfsadministratie 2O'l 5 I 201 6.

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Datum inspectie:

Pagina's:

29-09-2017

8van8

Bto - ng - Landbouw

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

Wat is er beoordeeld?

Geregistreerde voert voer, dieren, zaaizaad en pootgoed aan, gezíen inkomende leverbonnen

en certificaten leveranciers,
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten ís 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
Zrjn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vr¡?

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.

'10.1

10.4

10.8

10.9

10.2

10.3

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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Rapportnummer:

Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Ska1
Datum inspectie:

Pagina's:

20-07-2017

6van8

Skalnr: t-

en weidegangH

pen en afvoer

lllrmulieren
!leghennen.

gezren opfokker gezIen, transportbon nen, totaal

Legkalend er gezien met reg istratie entingen en wormm iddelen attesten veearts wormmiddel

voer.
Voerjaaroverzicht lgezien met men gvoer en luzern

4.3

4.4

ÁE

4.6

Voerbonnen gezien, steekproef vanaf IAankoop ruwvoer en aanbod in de stal gezien'

Verklaring regio aandeelfflezien ã
Alle afdelingen J met kÍppen gezien/rondgang.

Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

Zyn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geÏdentificeerd?

4.8

4.9

4.10

4.12

Ja
Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?

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

Voldoet: Ja

Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder

veruvijzing 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

5.1 Wat is er beoordeeld?
Stallen alle afdel

Uitlopen gezíen. Beschutting door bomen en maisstroken
5.3

5.5

5.8

5.9

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

6.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien:Factuurn"aril}ezienf|omschakelenbiologische

Steekproef GMR, vrachtbrieven akkerbouwlll

6.2
Stal gezien, eierenbonnen, palletlabels gezien'

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
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5l<al
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Datum inspectie:

Pagina's:

BIP - I nspectieHercertificering - Landbouw

-

Afsluiting

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

NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt'

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

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtsPunten

'10.9

13.1

13.2
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lnspectie Rapport

'il

08-11-2017

2vanB

Ska1
Bedri.ifsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

--

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

I

Aanwezigen tijdens de insPectie

Ron over het

uur inspectie

lnspectie combineren met andere inspectie

Afzeggen inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
oÞening

Ja Dhr Eigenaar !

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

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

20

Starttijd inspectie
11:45

Eindtijd inspectie
14:15

Tijdsduur inspectie (in uren)

2.5 (= 150 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
foto factuur Chickfriend in bijlage.

Actie(s) Skal:

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

Nee

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?

Ja
Was de a2egging van de inspectie korter dan tien werkdagen voor de geplande inspectiedatum?

Ja
Was de aZegging gegrond?

Nee

Reden a2egging
Anders, namelijk

omschrijf de reden
Wegens fypronil-zaak geen tijd
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Datum inspectie:

Pagina's:

Skal
08-11-2017

6van8
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

TE

-

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-

weidegangHuisvestin

en afooer

Rondgang bedrijf. Gezien aa nvoerd ocumenten voor levenng

ü p van Gezien behorende

ent- en GD verklaringen.
biologische hennen.

Gezien ings

opJ Gezien visitebrieven

roef

leverbonnen: egmeel start en oP io legmeel

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.8

4.9

4.10

4.12

Voldoet de aanvoer van dieren?

Voldoet: Ja
Zijn de dieren afuonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?

Ja
Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.

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
Zip de op de dieren toegepasie ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?

NVT: Nvt, erworden geen ingrepen oftechnieken 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

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Alle kippen hebben toegang tot gescheiden uitlopen, waarin duidelijke

gebruikssporen waarneembaar zijn. Uitlopen zijn deels begroeid met diverse bomen en struiken'

ö;--. J""öe uittoop vastsestetd "pÚ
Mbt vr. 5.g verklaart gecertificeerde het voigende: de stalontsmetting met Formaline door

Chickfriend op 15-7-17 uitgevoerd. Dit was enkele dagen voor de jongens gearresteerd zijn.Er is

hiervoor geen bon/factuur ontvangen.

Gezien '14-5-15 Chickclean voor Formaline en Ghickfriend op 14-5-16 voor

"bestrijdingsmiddelen'(zie foto bijlage), is eerder opgestuurd naar skal.

Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voonvaarden?

Voldoet: Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

Ja
Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voon¡vaarden?

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

pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja

5.3

5.5

5.8

Ão
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Pagina's:
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BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw
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Afsluiti

Gezien leverbon op

eko grondstoffen.
leverin leshennefl]pI)

vía
Mbt vr. 10.9 verklaart gecertificeerde het volgende: mefting met Formaline door

10.2

Chickfriend op 15-7-17 uitgevoerd. Dit was enkele dagen voor de jongens gearresteerd zíjn.Er is

hiervoor geen bon/factuur ontvangen.
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 bedrrjf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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

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

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

Voldoet: Ja

10.3

10.4

10.8

10.9

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang en administratie. Gezien Ghickfriend op {4-5-16 voor "bestrijdingsmiddelen'(zie foto

bijlage), niet nader omschreven.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Chickfriend op 14-5-16 voor "bestrijdingsmiddelen'(zie foto bijlage), niet nader omschreven.

13.2
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Bedrijfsnaam:
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5l<al
Datum inspectie
Pagina's:

28-11-2017

2van 4onlin"IPRoFoRMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

N iet toegestane vorm van ongediertebestrijd ing op veehouderij bed rijven.

De uiterste hersteldatum is: 08-1 1-2017

13.2

Ernstige afwijking
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Skal
FORMA

Datum inspectie:

Pagina's:

2B-11-2017

3van4
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

I

Aanwezigen tijdens de inspectie

Rondgang over het bedrijf

ur inspectie

Afzeggen inspectie

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

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

Starttijd inspectie
13:'47

Eindtijd inspectie
13:47

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

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr Eigenaar I

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 afl,vijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil alarijken van de

vastgestelde afwijking. ln 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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Datum inspectie:

Pagina's:
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4van4onl¡nuIPRoFoRMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

-

1 lnventarisatie

Afsluiting

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Geen facturen, leverdocumenten, labels of productspecificaties gezien.

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd,

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Geen facturen, leverdocumenten, labels of productspecificaties gezien,

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 een middel is dat toegestaan is in de

biologische landbouw. Aan de leveranciervragen of hettoegestaan 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.
De afrarijking is bij de reguliere inspectie al geschreven.

1.1

1.6

13.1

lnsp*ctiegege\rens, Vragenlijst lnepectie
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Skalnr:

Skal
Datum inspectie:

Pagina's:

16-06-2017

TvanB

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Verkopen en afuoer

Administratie

Risico, s en traceerbaarheid

5.9 Zijn de voorschriften rondom reiniging en ontsmetting en verp lichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden

pluimvee nageleefd?

Voldoet: Ja

6.1 Wat is er beoordeeld?lr:*:ä#:ï:lætî,1;h
Afvoerbonnen eieren lletlabels eieren gezien.

Overz icht
Verkoop facturen n

6.2 Ztjn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

o.o
Voldoet: Ja

Z¡n de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

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

aanduiding afgezel?
Ja

6.7

7.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie

Perceelsregistatie 201 6

verkoop eieren, l"gLipp"n,lII
Klachtenregistratie GIobal GaP.

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

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Ja

I.J

7.4

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag mest, mengvoer, opslag schuur dens

inspectie geen opslag

9.2
9.6. Alle percelen aangemeld bij Skal, opgave gewaspercelen 2016 gezien.

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

transport aantonen?

9.6
NVT:

Heeft het het zelfde p uct zowel biologisch als n geteeld / gehouden is?

o-7
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

9.8
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BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

-
lnkoop en aanvoer

Afsluiting

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voerbo eigen verklaring aankoop leghennen gezien, afleverbonnen, facturen,

labels

10.9. werkbon Stallenhygiene Van Essen gezien 15-7-2016 beide stallen ontsmet met formaline.

10.2 Ziln 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

bedrrjf?
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

'10.3

10.4

'10.8

10.9

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf, erf en gebouwen gezien.

Wat is je algemene indruk van het bedr'tjf?

Voldoet: Geen aandachtsPunten

printed by fab4minds Business Solution, 16-06-2017 page B of 8
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Pagina's:
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-
Aanwezigen tijdens de inspectie

Rondgang over het bedrijf

Tijdsduur inspectie

lnspectie combineren met andere inspectie

Afzeggen inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
openinq

Ja Dhr I Eigenaar I

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

Nee

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

Starttijd inspectie
16:15

Eindtijd inspectie
16:15

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

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

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

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 af,ruijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afl,vijken van de

vastgestelde afrruijking. ln 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 lnventarisatie

Huisvesting, uitloop en weidegang

Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst + toelicht¡ng per mail, overeenkomstllevering 23730 eko hennen
week 29 2016, meldingsformulier AVINED overplaatsing leghennen 2217116, overeenkomst Ten

Dijk Ongediertebestrijding nr. 4616, overzicht gebruikte middelen door Ten Dijk
Ongediertebestrijding d.d. 18/09/2017, veiligheidsblad Raco havel (rodenticide), verklaring Skal

-d'd'2gto8t,l7datKENoSANistoegestaanindebiolandbouwvoorreiniging

van stallen, factuur en werkbon Van Essen 3117116 reiniging stallen met formaldehyde, etiket
M50LAcontrolevanbloedluizen+verklaringvanSkal-datwerkzamestof
diatomeeenaarde tot 30/06/2019 is toegestaan als bloedluisbestrijder.

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteíten worden actief uitgevoerd,

Wat is er beoordeeld?
lngevulde vragenlijst + toelichting per mail, overeenkomstltevering 23730 eko hennen
week 29 2016, meldingsformulier AVINED overplaatsing leghennen 2217116, overeenkomst Ten

Dijk Ongediertebestrijding nr. 4616, overzicht gebruikte middelen door Ten Dijk
Ongediertebestrijding d.d. 18/09/2017, veiligheidsblad Raco havel (rodenticide), verklaring Skal

Jf d.d.2stogt17 dat KENosAN is toegestaan in de bio landbouwvoor reiniging
van stallen, factuur en werkbon Van Essen 3117116 reiniging stallen met formaldehyde, etiket
M50LAcontrolevanbloedluizen+verklaringvanSkal-datwerkzamestof
diatomeeenaarde tot 30/06/2019 is toegestaan als bloedluisbestrijder.

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

pluimvee nageleefd?
Voldoet: Ja

1.1

t.o

5.1

5.9
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectìe:
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Datum inspectie

Pagina's:

1 5-03-2016

5van6

Verkopen en afvoer

istratie

Risico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

Afzet eieren I-"zien tFieren bio'

Palletstickers en afleverbonnen eieren gezien' Afzetf-IþezienaailD
o.z Zijn die het bedrijf onder eigen hande aam verkoopt gecertificeerd?

Voldoet:
Ja

6.6 Zyn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7

Voldoet:
Ja

Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niei verstreken was met de juiste

aanduiding afgezet?
Ja

Lt

5.6

5.11

7.2

7.4

9.7

Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?

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

Ja

Wat is er beoordeeld?
Administratie 2015 gezien: legkalenders, voerbonnen, mest, percelen, RVO mijn dossier,

over¿icht eieren. Klachtenregistratie gezien in Skal map.

ls er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administraiie aanwezig?

Voldoet: Ja
ls de klachtenregistratie voldoende?

Voldoet: Ja

9.2

9.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf gezien met opslag mengvoer kippen en bio luzerne in kippen stal.

Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten

transport aantonen?

Voldoet:
Ja

productie, opslag en

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

Voldoet: Ja

Ztln de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

Voldoet: Ja

'10.1 Wat is er beoordeeld?
Afleverbonnen voer gezien' Gertificaten gezienr
Bon Stalhygiene Van Essen gezien,16-3'2015

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

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

printed by fab4minds Business Solution, 15-03-2016 page 5 of 6
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Skalnr:

Datum inspectie
Pagina's:

1 5-03-201 6

6van6

BIO - lnspectieHercertifìcering - Landbouwe

Afsluiting

bedrijf?
Voldoetl
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

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

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

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

Voldoet:
Ja

10.3

10.4

10.9

13.1

13.2

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

Wat is er beoordeeld?
Stal gezien, kippen en voorruimte'

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtsPunten
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Datum inspectie
Pagina's:

11-07-2016
7 vanTÇrll

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

I

10.3

10.4

10.8

10.9

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?

É

Heeft hei 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

Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten

13.1

13.2
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

rITFrIlll
BIO - InspectieHercertifÌcering - Landbouw

-

Datum inspectie:

Pagina's:

01-08-2017

7 vanT

Risico, scheiding en

lnkoop en aanvoer

Afsluiting

9.1

9.2

9.6

9.7

9.8

7.3

7.4

10.1

10.2

10.3

13.1

13.2

10.4

10.8

10.9

Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Ja

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

Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoer van alle certificaten van

toeleveranciers specificatie in

de rest van dit verslag. Gezien werkbon d.d. 18-{-16 ontsmetten met thermokill (=v"t¡¡n'nnr.
Zyn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

Voldoet: Ja
Zyn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vr¡?

NVT: Erworden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt'
Z¡n de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

Voldoet: Ja

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

III'
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BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

I

Datum inspectie:
Pagina's:

06-07-2017

6vanB

Huisvesting, en weidegang

Rondgang bedrijf; Huisvesting hennen volledig doorlopen; geen overbezetting geco nstateerd.

Hennen hebben allen toegang tot drinkwater en voldoende ruwvoeraanbieding middels luzerne

balen. Hennen zijn op moment van inspectie +l- 1 jaar oud. Hennen maken een gezonde en

energieke indruk. Enkele dieren last van pikkerij.

Gezien bedrijfsadmin istratie 2016120 17 ;

Gezien aanvoer hennen; Via gezien factuur met bio

verwijzing. Gezien melding

Gezien dieradministratie; legkalenders wordt op een eigen kalender bijgehouden, hierop tevens

de uitval genoteerd. Gezien bloeduitslagen en entkaarten opfok.

Gezien inkoop diervoeders; gezien steekproef afleverbonnen J
lF Gertificaat aanwezig in de administratie. Gezien voerjaaroverzicht 201

Gezien inkoop ruwvoer; Gezien steekp
EKO eigen verklarin

inkoop bio
6.

; baal
emer

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ontvange rllractuur wordt gestuurd

Gezien
Gezien opslag diervoeders; silo en pallet met luzerne balen.

-

Voldoet de aanvoer van dieren?

Voldoet: Ja

Zijn de dieren a2onderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geÏdentificeerd?

Ja
Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?

NW: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.
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 eniof pluimvee aan de norm?

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

NVT: Nvt, erworden geen ingrepen oftechnieken 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

5.1 Wat ls er beoordeeld?

4.8

4.9

4.10

4.12
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:
Skalnr:

Skal
Datum inspectie:

Pagina's:

06-07-2017

TvanB

BIO - lnspectieHercertificering - Landbouw

Verkopen en afvoer

Administratie

Rondgangbedrijf;Gezienhuisvestingleghennen,fGezienuitloopaan
beide kanten van de stal. Uit interview met geregistreerde is gebleken dat I kant van de uitloop
dag en nacht beschikbaar is voor de hennen, Op moment van inspectie hadden alle hennen

toegang tot de uitloop. Uitloop is volledjg afgegaasd en begroeid. Hennen zijn op moment van

inspectie+I-1jaaroud.Ultg"g"u"n-i¡ttuat-ngebruikzijnvooruitIoop'
crootl

Gezien eierverwerkingsruimte; eieren worden geleverd aanl Gezien opslag diervoeders;
silo en pallet met luzerne balen.

Gezien bedrijfsadmin istratie 2016t2017 Gezien afvoer leghennen; factu
|l Pluimvees n. Gezien weegbon d

aanvoer/meldin aanvoer nieuwe koppel d.il-
EA Voldoet de inrichting van de pluimveestal aan de voorwaarden?

5.5
Voldoet: Ja

Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.8 Heeft uitloop die voldoet aan de voorwaarden?

Ão Zln de voorschriften rondom
pluimvee nageleefd?

en ontsmetting en verplichte leegstand van de uitloop tussen twee ronden

Voldoet niet: Nee, de verplichte leegstand van de uitloop na een ronde pluimvee is niet
nageleefd

d.d

6.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien eierverwerkingsruimte; eieren worden geleverd aarllÞallet kaarten gezien met

bio verwijzing en code NL-bio-O1. Gezien steekproef afrekeningenJ

Gezien afvoer leghennen; factuur PluimveeslachterÍj d.d.J
(Ihennen. Gezien weegbon d.d.

Op alle documenten en facturen is de bioverwijzing correct en vermelding van Nl-bio-01;

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

6.6
Voldoet: Ja

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

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

aanduiding afgezet?
Ja

o.t

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 201612017 in mappen en digitaaf. Overzichtelijk en compleet.

ls er op het bedrijf een inzichtel¡ke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja

ls de klachtenregistratie voldoende?

7.2

t.J
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ico, scheiding en traceerbaarheid

lnkoop en aanvoer

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

Ja

9.1 Wat is er beoordeeld?
Alleen bio productie op deze locatie. Uitlopen zijn volledig afgegaasd.

Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tìjdens 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?

Voldoetl 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

9.2

9.6

9.7

9.8

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 201612017:, geen inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) gezien aanvoer

mest (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en inkoop diervoeders (zie 4.11

Gezien inkoop ruwvoer; Gezien steekproef pakbonnen baal

EKO luzerne, Gezien eigen verklaring
ontvan oeÇctuur wordt gestu

certifi
Gezien opslag diervoeders; silo en pallet met luzerne balen

10.2 Zijn alle biologisch verkochte aantoonbaar biologisch ekocht?

'10.3 Heeft het

bedrijf?

producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd

10.4

10.8

10.9

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?

Voldoetr Ja
Z¡n alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vr¡?

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

Voldoet: Ja

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rond gan g bed rijf, gezien bed rijfsadmin istratie 201 61 2017

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet: Geen aandachtspunten
13.2
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