
Bed rijf 51



knspecae Rappord
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n1ine_754269_
BIO InspectieHercertificering - Landbouw

M I 6

Datum inspectie:
Pagina's:

04-09-2017
6 van 6

Skat

Gezien: duidelijke scheiding gangbaar en bio bedrijf.

Gezien: scheiding opslag voer.

Gezien: percelen rondom bedrijf.

Gezien: uitloop met afrastering.
9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

transport aantonen?
Voldoet: Ja

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

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

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

Nee
.._

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien:Afleverbonnen van . ' Veevoeder ) - ' atum 7 ,

........,
et erop luzerne, legmeel start, opfoklegmeel.

Gezien: Stichting Avined afleverformulier metglipeghennen va
...„,--. .......---_,.., --,..,—...—....__-,—... - — afkomstig van

Gezien: Afleverbon van Chicken Clean van 15-7-2017 met erop gebruik formaline ontsmetten stal.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien rondgang bedrijf en adminstratie. zie verslag.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspeede Rappoït
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Skalnr: 11~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

= 2

0n11ne_801241_

Datum inspectie:
Pagina's:

31-08-2017
7 van 7

•%at
Gezien: AfleverbonM~Yvan datum. met opfok leg start.

Gezien: Aankoop luzerne en bio tarwe

Gezien:

Gezien: factuur olifantengras ~ W a d "  is gangbaar strooisel.

Gezien: jaaroverzicht voerjaar 2016 v an~111~N
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf ziet er neijes en verzorgd uit. Dieren zien er gezond uit.

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

Type inspectie:
Skalnr:

Online_661309_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

11-08-2017
8 van 8

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

Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Naast biologische leghennen met uitloop tevens gangbaar grasland en trigs, en gangbare

- . Uitloop is volledig afgegaasd.
9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

transport aantonen?
Voldoet: Ja

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

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

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

Nee

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 201612017;

Geen certificaat aanwezig van ' ,, . •-•:, .ezien certificaat in systeem SKAL/ACIVVIENk is

gecertificeerd voor de handel in kracht en mengvoeders; niet voor ruwvoeders.

Gezien ontsmettingsformulier W.Lokhorst d.d. 15.03.2017; gebruik van formaline.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

meer geldig.
Geen certificaat aanwezig van voerleverancierilille

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet niet: De ingangscontrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen

twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.

Geen certificaat aanwezig vaneilietgezien certificaat in systeem SKAL/ACMANNts gecertificeerd
voor de handel in kracht en mengvoeders; niet voor ruwvoeders.

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017.

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
Houdt inloggegevens RVO gereed voor de inspectie, of gevraagde gegeven uitgeprint op papier.

printed by fab4minds Business Solution, 01-09-2017 page 8 of 8



Bed rijf 55



linspectie Reppord
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n1ine_746501_
magmEgEmorsz= - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

19-05-2017
6 van 7

%at

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017 in mappen. Per koppel wordt de administratie in 1 map
bewaard; overzichtelijk en compleet.

rIn heel 2016 is de mest afgezet via ~ N W naar ::—
Milbormen, analyses en facturen + certificaten aanwezig in de administratie.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Aileen bio productie, geen opslag voor derden. Percelen bestemd voor uitloop volledig
afgegaasd.

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

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; geen gebruik nieuw uitgangsmateriaal (zie 2.1) geen
aanvoer mest (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en inkoop diervoeders (zie 4.1)

Certificaten aanwezig in de administratie.

Reinigingsmiddel; gezien factuur Pluimveeservice Kievit; 10Itr Kickstart.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afsiuiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017
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Onspectje RappoK
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_670030_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

03-02-2017
6 van 6

SVat

deel gangbare kippenmest niet aantoonbaar afgezet. volgens geregistreerde is alle kippenmest afgevoerd,
maar nog door vorige eigenaar Dhr claassen

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien koopovereenkomst en pachtovereenkomst percelen. gezien dat bio percelen van
gangbare percelen zijn gescheiden door sloot, erf en wegen. Geen opslag van producten voor
derden.

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

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

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

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
geregistreerde heeft bomen aangevoerd hiervoor heeft hij een ontheffing gekregen

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspecde Rappor
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online 61511-..:,,,
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 10-08-2016
Pagina's: 8 van 8

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

transport aantonen?
Voldoet:
J a

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

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

_._
Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien: voeraankopen (mengvoer, strooigraan, luzerne), aankoop hennen.
Ontsmettingsformulier 14-10-2015 formaline W. Lokhorst gezien.
Certificaat: - - . — ezien' .1,-,4011,

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

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

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

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

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

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

NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

,
Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf en omgeving gezien.

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

13.3 Noteer de aandachtspunten.
Let op afscheiding en makkelijke toegang tot uitloop.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online jell
Type inspectie:
Skalnr:

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie: 06-10-2017
Pagina's: 2 van 4

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. MP 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
GI pro forma

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
16:40

Eindtijd inspectie
16:40

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

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

Bevinding:
Lichte afwijking.

De uiterste hersteldatum is: 07-01-2018

Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.

Virocid en Cid 20 zijn niet toegestaan in de biologische landbouw.

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

M O M
Online~I~PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

06-10-2017
4 van 4

Skal

Inspectiegegevens,
_

Vragenlijst InsPectie

T pe inspectie: BIO - Gerichtejmpectie - Landbouw .

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst en verklaring in de mail

Facturen

Chickclean ontsmetting CI020
Chickclean ontsmetting Virocid
2x Chickfriend bloedluisbestrijding Dega16
Chickclean ontsmetting formaldehyde

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst en verklaring in de mail

Facturen

Chickclean ontsmetting CID20

Chickclean ontsmetting Virocid
Chickclean ontsmetting formaldehyde

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Virocid en Cid 20 zijn niet toegestaan in de biologische landbouw.

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst en verklaring in de mail
Facturen

2x Chickfriend bloedluisbestrijding Dega16
13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega 16 een middel is dat toegestaan is in de biologische
landbouw. Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen
dat u de volledige receptuur van Dega 16 gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en
is daarmee helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.
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Inspectie Rapporrt
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

, .

Online_742342_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 07-12-2017
Pagina's: 1 van 9

..o'f„:,),

Bedrijfsinformatie
Skalnr.:
Bedrijfsnaam:
Locatie:

n;Nttgezn

Uitvoerende organisatie
Bedrijfsnaam:
Inspecteur

Ctpdrachtgever
Bedrijfsnaam:
Adres:

Skal

Skal
Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
E-mail:

Telefoon: 038 4268 181
E-mail: landbouw@skal.n1

Certificaat nr.:
Geldig heid certificaat:
Certificatie voor:

eMilfe
25-07-2016 tot 31-12-2017
01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

Opdracht ~Online 07-07-2016

Vragenlijst 2015

1.2.2

5.6

Lichte afwijking

Ernstige afwijking

Opdracht 1030879, Online 993561 ERIEM Elk 6-10-2017

Vrageniijst lnspectie

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

De uiterste hersteldatum is: 07-01-2018

10.9
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.22

knspeade Rappog,
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

t?.;

Datum inspectie: 07-12-2017
Pagina's: 5 van 9

Skal

1 lnventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang op bedrijf. Betreft volledig bio bedrijf (opfokleghennen). Geen gb activiteiten of
percelen. Gezien GO 2017 en overzicht percelen. Alle percelen zijn bio. Op GO s t a a f e l a

Incident mbt fipronil is NIET
meegenomen in deze inspectie. Zie hiervoor de inspecfie met nummer .

1.2.1 Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of clawr waar
nodig afgemeld?

Voldoet: Ja
1.2.2 Heeft het bedrijf aile administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens cloorgegeven aan Skal?

Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?

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

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
1.8 Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?

Voldoet:
Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.

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

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

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

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

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

Beschrijf voor welke kwaliteitszorg/voedselveiligheidssystemen het bedrijf is gecertificeerd.
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

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?
Beoordeeld uitloop. Deze is ruim begroeid met veel schuilmogelijkheden. Geen gebruik GBM of
meststoffen geconstateerd. Geen aanplant of ander gebruik uitgangsmateriaal in 2016 en 2017.
Vruchtwisseling is niet relevant in de uitloop. Uitloop wordt af en toe gemaaid de producten
worden niet afgezet (blijven liggen)
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Skal

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

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

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

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

.Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Goed georganiseerd en goed gedocumenteerd bedrijf. Open afwijkingen graag sluiten.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Pluimvee is bio en uitlopen volledig afgegaasd. Koeien en varkens GB.

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

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

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

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien voerjaaroverzicht vangiffiggEko legmee~eleverd

.....1-3,il@PWezien leverbon _ _ _ *or _ Eko legmeel et verklaring 95%
Ekologische grondstoffen.
Gezien verplaatsingsregistratie Avined 10-4-17 va '," . leghennen. Gezien

itransportbonnen, dierenpaspoort en factuur voor _
afkomstig van ' -- --- - 4''''' — .
Geldige certificaten leveranciers gezien.
Gezien werkbon van v. Eck voor stalontsmetting op 5-4-17 met 050.

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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•Skal
Afleverbonnen eieren gezien op pallet in eieropslag. Overzicht afrekeningen eieren 2016 gezien

eieren

Factuur aan allillipezien~eisoorti~factuur aan winkel gezien
eieren

,_ _ _i

6.2

_

Zijn alle producten die het bedrig onder eigen handelsnaam verkoopt gece i iceer..
Voldoet: Ja

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

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

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien RVO mijn dossier 2016. Facturen zaaizaad, jonge hennen gezien.
Verkopen eieren gezien.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag voer in kisten, bigbags, mengvoersilo, eieren.

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

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

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

9.8

-... L*1,e,-','

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

Nee

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Afleverbonnen en facturen aangekocht zaaizaad en leghennen.
Certificaat leveranciers leghennen en voerleveranciers geziengiiiiaWillavoegwi
4I I I II I I I I II I I I I I I I I I I I 11
Werkbon Kievits 23-6-2017 15 liter kickstart

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.

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

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheici

9.1 Wat is er beoordeeld?

Bedrijf gezien met percelen, kisten bewaring, opslag kuilbalen. Opgave gewaspercelen 2015 en
2016 gezien.
Perceelkaarten RVO, iuchtfoto Boerenbunder.nl gezien

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

NVT:

Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf  voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?

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

Voldoet: Ja

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Afleverbonnen gezien, zaaizaad, mest, kippenvoer. Certificaat mestleveranciers gezien.

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

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

bedrijf?

. _ ., ,,,,,,g.,,:,--.----..--„. -,.' • • - --------. - ,,,,,• , •

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

r,.., ,
7:°W,.. ,- ; -';-:•,ef-

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

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

NVT:

Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting

13.1

..

Wat is er beoordeeld?
Erf gezien, bedrijfsgebouwen gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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geregistreerde heeft geen GGO vrij verklaring van het zuursel en stremsel dat zij gebruiken. Het gaat om
producten vane..

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien RVO GO 2016. alle percelen zijn aangemeld bij Skal. bio percelen zijn gescheiden van
gangbare percelen door wegen, houtwal en sloot. Geen opslag van producten voor derden.

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld? -km
Geregistreerde voert _ _ _ _ _ _ _ aan .

voor meer details.
10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

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

Gezien aanvoerbonnen~oer en zaaizaad. Gezien a a n v o e r b o n n e n ~ ~ e z i e n
aanoverbon luzerne v a n l e i ~ I N I O  Aanvoer strooigraan v2MONAKM,416, hier
geen bon of EV van aanwezig. Ook geen EV aanwezig van mest varqiiiiiii~Stal 1
is gereinigd / ontsmet met Kenosan. Hiervan toestemming Skal van 29/812017 gezien.

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

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

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?
NV-I": Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, geen opmerkingen

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Mspectie Rappwld:
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_656406_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: NNW

Datum inspectie:
Pagina's:

06-09-2017
6 van 7

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017;

Rondgang bedrijf; gezien eierverwerkingruimte. AFvoer naar .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gezien

palletkaarten. In 2016 werden de eieren deels nog naarmflefigigigeleverd. (t/m week 39)

Geen verkoop van gras. Gezien verkoop kippen naar slachteffl"WGeen_.)
huisverkoop.

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

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

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

Ja

Administratie

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

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

Ja
7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?

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

Ja

Risico, scheiding en •traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Enkel bio productie; percelen zijn omsloten door weg en watergang. 2 percelen in gebruik

waarvan 1 om het erf ligt.
9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

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

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

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

9_8 Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen warden?

Nee

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; Geen inkoop uitgangsmateriaal (zie 2.1) geen aanvoer

mest (zie 3.1) gezien aanvoer van dieren en inkoop diervoeders (zie 4.1)

Gezien factuur stalhygiene Van Essen; formaline. Stal II is geblokkeerd ivm gebruik Fipronil.

Deze stal is nu ontsmet met waterstofperoxide en vervolgens soda.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

10.4 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
• NVT: Er zijn geen producten ontvangen.

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

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

Skal

Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. O M - Eigenaar fill

Rondgang over het bedrijf

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

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

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie
15:25

Eindtijd inspectie
15:25

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

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

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

econs a eer• e a ->"' ingen

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

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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Skai

in ofictiegegeveris,
.

Vragerilijst inspecti-

íyp' -IS . . ' t  . -..10 . e 'cht- : , ecfe - Lai .

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, factuur~levering hennen 18/11/2016 5460 stuks, facturen + werkbon
Van Essen reiniging stal d.d. 7/12/16 en 31/7/16 met formaline, factuur chickfriend d.d. 23/5/17 met
inzet van Dega 16

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

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?

Ingevulde vragenlijst, facturen + werkbon Van Essen reiniging stal d.d. 7/12/16 en 31/7/16 met
formaline

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

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Ingevulde vragenlijst, factuur chickfriend d.d. 23/5/17 met inzet van Dega 16

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 is niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Dega 16 heeft geen Ctgb

toelating. Bedrijf  heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als
ongediertebestrijding op biologische dieren.
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9.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien percelen tijdens rondgang perceien grenzen aan percelen v
MiliPen erf en weg. geen opsiag van producten voor derden.

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

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

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

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

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

... _
Inkoop én ganvoer

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

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

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

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

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

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

10_9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja

.
• . -;. • . . s- :-.'.,. _ *.Y`..: " 's ,:....,....,i.'..: -z • . •:sMéluit.iiiij ' - • . .

13.1 Wat is er beoordeeld?
rondgang en administratie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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[Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_768547_

Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

16-06-2017
6 van 8

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; voor inspectie steekproef gehouden van ronden opgezet

op d.d. 16.12.2015.

Gezien aanvoer documenten Avined; d.d. 16.12.2015, opfok bedrijf
Gezien eigen verklaring en certificaat. Gezien factutill~d. ghennen

1 1 1 1 .1 1 1 .1 .
Gezien afvoer d.d. 01.03.2017 totailliaghennen.

Gezien factuur stalreiniging van ESSEN; d.d. 18.03.2017 en 04.12.2015 met formaline.

Gezien documenten opfok; entkaarten, hygienecheck. Logboeken en bezoekrapporten
pluimveepraktijklUM"Geen medicijn gebruik in 2016; voldoet.

Gezien inkoop diervoeders;
Gezien aanvoer luzerne balen; factuur e d  d  %Me§ to taat"1

•

balen)
Gezien aanvoer krachtvoer; voerjaar overzicht totaa~pjmeel EKO en
ijiirk0 tarwe.

Rondgang bedrijf; gezien leghennen in beide stallen; dieren zien er gezond en energiek uit;
geen pikkerij. Dieren hebben alien toegang tot de uitloop. Gezien ruwvoer aanbieding in de

vorm van luzerne balen, tevens pikstenen.
4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?

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

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

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.
4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.
4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder

verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja

4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

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

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
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ffispeude RappoK
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n1ine_768547_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

16-06-2017
8 van 8

Skal

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

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

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

-
lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; geen nieuwe inzaai in uitloop (zie 2.1) geen aanvoer
mest in 2016 (zie 3.1) gezien aanvoer dieren en diervoeders zie 4.1) Certificaten van leveranciers
zijn aantoonbaar in de administratie;

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017.

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

Online_816567_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

05-09-2017
2 van 8

Aigemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij
opening

Ja Dhr. M i l l i l l i a Eigenaar C D

Rondgang over het bedrijf

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

Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
20

TijdsdLi LIr insoectie

Starttijd inspectie
11:00

Eindtijd inspectie
13:00

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

Opmerkingen bij inspectie
Bedrijf is betrokken bij Fipronil affaire

inspectie combineren met andere Mspectie

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

Afzeggen ihspectie

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Ja

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

Was de afzegging gegrond?
Ja

Reden afzegging
Anders, nametijk

omschrijf de reden
problemen fipronii

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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Ilsispec"de Rappoa.
Bedrijfsnaam: :---

Rapportnummer: Online_816567_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: W M »

7

Datum inspectie:
Pagina's:

05-09-2017
6 van 8

•Skal
4.4 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?

NVT: Er zijn geen diergeneesmiddelen gebruikt.
4.6 Zijn dieren (en/of hun producten), die meer dan het aantal toegestane behandelingen hebben gehad, zonder

verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja

4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja, andere maatregelen, zoals beschreven in de toelichting
lvm met Fipronil probeert gecertificeerde dmv hogedruk koud en schoon water het middel uit de stal te
krijgen.

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf met eierlokaal en uitlopen. Vergelijk legkalender met toegestane capaciteit:
bezettingsgraad voldoet ruim.
Alle dieren hebben toegang tot doorlopend gescheiden uitlopen. De gebruikssporen zijn
duidelijk waarneembaar.
Op 16-1-17 in de lege stal Formaline toegepast door v.Essen, zie foto in bijlage.

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

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

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

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

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien jaaroverzicht 2016 eier leveringen aan , .. - tuks. Gezien leverbon
en palletkaart met correcte biostatus vermelding waaronder NL-1310-01

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

NVT:6111.111111111.11111.111.11...
6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

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

aanduiding afgezet?
Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
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Inspectie Rapport

Bedrijfsnaam:

Rapportnummer:

Type inspectie:

Skalnr:

Online~1111WPROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

Pagina's:

27-10-2017

2 van 4

Algemene inspectievragen

Aanwezigen ti jdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij

opening
Ja Dhr. Eigenaar 1111

Rondgang over het bedri jf

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

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

T i jdsduur inspectie

Starttijd inspectie
14:42

Eindtijd inspectie
14:43

Tijdsduur inspectie (in uren)
0.02 (= 1 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

,1
taar.1,15g<

mgen,

Vragenlijst Inspectie

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Bevinding: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.

Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).

Dega 16 en Mite clean zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf  heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of de middelen zijn toegestaan

als ongediertebestrijding op biologische dieren.

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

Onlin41~"PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

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

Skal

Inspectiegegevens,
. .-

Vragentijst inspectie
T pe inspectie: BIO - Gerichte *nspectie - Laiirlbouw

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst Skal ontbreekt, wel gevraagde bijlages en een toelichting van het bedrijf ontvangen.
Gezien: afleverbon jonge bio hennen d.d. 23/01/2017 vanilla factuur reiniging stal Ven
Essen d.d. 26/1/17 met formaline, factuur Ten Dijk Ongediertebestrijding met inzet van
rodenticide Propaste, ctgb toelatingsinfo Propasta, factuur Freriks BV d.d. 23-6-2015 levering M50,
informatie Skal over toelating M50 tot 30/06/2019, factuur chickfriend met inzet van Dega 16 en
Mite clean d.d. 18/04/2017

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

Huisvesting, uitloop en weidegang

5.1 Wat is er beoordeeld?
factuur reiniging stal Ven Essen d.d. 26/1/17 met formaline

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

Voldoet: Ja

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
factuur Ten Dijk Ongediertebestrijding met inzet van rodenticide Propaste, ctgb toelatingsinfo
Propasta, factuur Freriks BV d.d. 23-6-2015 levering M50, informatie Skal over toelating M50 tot
30/06/2019, factuur chickfriend met inzet van Dega 16 en Mite clean d.d. 18/04/2017

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Dega 16 en Mite clean zijn niet toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren. Deze middelen
hebben geen Ctgb toelating. Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of de middelen zijn
toegestaan als ongediertebestrijding op biologische dieren.
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nspecde Rappo
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n11ne_707139_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 18-07-2017
Pagina's: 6 van 6

•Skal
Voldoet: Ja

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aanvoer in 2016 van: krachtvoer, zaaizaad en ruwvoer. Voor verdere specificatie zie
Hoofdstuk Wiest en Veehouderij. Gezien alle certificaten van toeleveranciers in map.

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

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

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

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

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

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

Voldoet: Ja
Gezien factuur pluimveeservice Noord Nederland dd 18-2-2017: gebruik van formaline en chloor natrium

hypochloraat.

Afs !Lining

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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inspecide Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Obline254909_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

02-06-2017
7 van 8

%at
Aankoop mengvoer, ruwvoer gezien 2016/2017.
Verkoopadministratie melk dieren 2016/2017.
Diergeneesmiddelenregistratie gezien, perceeiregistratie RVO, klachtenregistratie gezien.
Melkleveractiekaart gezien (tanklokaal).
7.4. opbrengst via kringloopwijzer en facturen loonwerker gezien met aantallen geperste balen.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding eirk traceerbaarheid _

9.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag kuilvoerbalen, mengvoer, melk.
Opgave gewaspercelen 2016 en 2017 gezien.
Perceien en percelen via luchtfoto boerenbunder.n1

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

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

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

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Voerbonnen en eigen verklaring aankoop ruwvoer 2016 gezien.
Certificaten gezien , .,,. ,- ,ezien.
Geen stalontsmettingsmiddelen gezien.

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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linspecide Rappor
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_463505_
Type inspectie:
Skalnr:

BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 18-01-2016
Pagina's: 8 van 8

kett

Bedrijf gezien met percelen, opslag producten, koelcel, verwerkingsruimte, opsiag ruwvoer en
krachtvoer gezien. Luchtfoto Boer en Bunder gezien alle percelen zijn afgescheiden door bos.

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

Voldoet:
Ja

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Aankopen zaaizaden/planten 2015 gezien, opslag zakgoed kippen, varkens, schapen, runderen
voer gezien.

Certificaa — , , , , . . : 4
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

.—

•_,... . .  , .

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien, bedrijfsgebouwen gezien.

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

Online_791801_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

111.111111

Datum inspectie: 20-09-2017
Pagina's: 7 van 8

Skal

Rondgang bedrijf. Gezien eigen factuur aan /  . . met verkoop van

Ook worden er biologische eieren aan de weg verkocht.
6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

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

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

aanduiding afgezet?
Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien aan- en verkoop administratie 2016 en 2017.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.

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

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. Gezien alle certificaten van toeleveranciers in administratie:i: en

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

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

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

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

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

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
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[Inspeade rlappoF‘':
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0n1ine_513866_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: AWE

Datum inspectie:
Pagina's:

01-06-2016
10 van 11

Skal

Gezien RVO 2016.

Geregistreerde heeft ~ W e n perceelswijziging doorgegeven voor in totaa~
• eze percelen zijn nog wel in gebruik, maar worden afgemeld bij Skal.

De percelen zijn grasland en worden beweid door

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

Voldoet:
Ja
Gras van gangbare percelen wordt niet gemaaid, en komt daarom niet op het bedrijf. Balen worden daarbij
altijd gemerkt.

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

Geregistreerde heeft~aben perceelswijziging doorgegeven voor in totaa

Skal. De percelen zijn grastand en wor:

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

1111111

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Stro, gangbaar aangevoerd, strooisel.

analyse en steekproef afieverbonnen.

Meel (kippen) C.
afleverbonnen.

ezien: voerjaaroverzicht

Gezien: voerjaaroverzicht + analyse en steekproef

Dieren;4111.1111~3iologische veehouderij h

Certificaten aanwezig:
10.2 Zijn alle biologisch verkochte productentgrondstoffen-WZOon•aa-r-biOlOgischingekocht?

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

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

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

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

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

10.9 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
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[Inspectie Rappor
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

0n11ne_573583_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

06-06-2016
7 van 7

Voldoet:
Ja

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

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

Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsiuiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met erf gezien.

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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llnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: Online_721674_
Type inspectie: BIO InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr: Mir

Datum inspectie: 15-06-2017
Paginars: 8 van 8

Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017; gezien inkoop uitgangsmateriaal (zie 2A) gezien aanvoer

dieren (zie 4.1) gezien inkoop diervoeders (zie 4A)

Ane certificaten van leveranciers zijn aantoonbaar in de administratie.

Gezien facturen stalreiniging; d.d. 02.06.2016; van Essen, reiniging met formaline.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Voldoet: Ja

Afs luaing

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

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

Online_773623_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

06-06-2017
8 van 8

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

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

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

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

lnkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien bedrijfsadministratie 2016/2017;

Gezien factuur *nkoop uitgangsmateriaal voor uitloop;
-akgoe Gezien inkoop_ , ,-73.: ‹.. :.

,1,..—.13_•;‘,.;',a .•.,...:;,, Gezien zakgoed maïs; bio verwijzing op z
—

voor teelt 2017; factuur:17- 1:7—_, - ' ' Ines.

Gezien steekproef facturen 2016 inkoop diervoeders. Bulk krachtvoer wordt ingekocht br van
gezien certificaten in de administratie. Luzerne wordt ingekocht vic. •

N.11:11 _ 2z. •
gezien factuur d.d. 07.04.2016. Eigen verklaringen anwezig in de

•,,,,,)

administratie.

Gezien factuur ontsmetting stal; van Eck bv; periodieke ontsmetting i.v.m. bloedluis; Duramite en
onsmetting stal d.d. 20.01.2016; D50.

n.b. Koppel met opzet datum 22.01.2016 genomen als steekproef.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

bedrijf?
1; • oet n ;et: - • 3

' 6 * }

e . , er •, 1

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

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

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

Aisluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien bedrijfsadministratie 2016/2017

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

On line_729024_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie: 07-09-2017
Pagina's: 4 van 6

2.1 Wat is er beoordeeld?
'T!--Sondgan . ' s vorige inspectle uittoop nfeln

-....-. , .•;, . .s. ,...knge-~ v ' . . fevoarL Tijdea
--,Cing Wettie 9een GP c? • 'ik) ciz=rpoa-,:,,' _.•', .,-, ......J,...,Lte verklaal t çet Gi3M op

2.2 Past het bedrijf voldoende vruchtwisseling toe?
Voldoet: Ja

2.3 Heeft het bedrijf voldoende teeltmaatregelen toegepast?
Voldoet: Ja

2.4 Zijn er op het bedrijf toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruikt?
NVT: Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

2.5 Is er een logboek ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aanwezig waarin de noodzakelijke
informatie wordt vastgelegd?

Ja
2.6 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

Voldoet: Ja

Mest en substraat

3.1 Wat is er beoordeeld?

.2.-- -

3.2

- - -—

Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?
NVT: Nvt

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

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

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

Veehouderij

4.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien Avined transportregistratie: op 2-8-17 zijn ' - ___,, , .„,... . ,.....„

s,...
fpjist rat i9 verph e e n gevérr-, -)
Gezien gezondheids-/bedrijfsbehandelpl .

., ,..
Gezien 27-6-17: FIubendazole 5kg per ton voer. Gezien 6-7-17 bezoekverslag dierenarts met
uitsluitend algemene opmerkingen.
Gezien voerjaaroverzicht 2016 voo .7"-, ,.» io opfokmeel. Rantsoenberekening in Biocount
gemaakt: voldoet.
Bij koppelwisseling wordt stal gereinigd met schoon Ieidingwater en voert Lokhorst de verplichte
ontsmetting uit.

4.2 Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja

4.3 Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
Ja

4.4 Heeft de veehouder de gebruikte diergeneesmiddelen op de juiste manier gebruikt?
Voldoet: Ja

4.5 Heeft de veehouder de juiste wachttijd aangehouden en geregistreerd?
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finspectije RappoK
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online_729024_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

07-09-2017
5 van 6

gerat

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

verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja

4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja, reiniging van ruimten

Huisvesting, uitloop en weidegarig

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang opfokbedrijf  legkippen met stal en uitloop. Stal voldoet visueel aan de gestelde
inrichtingsvoorwaarden. De bezetting voldoet ruim, dear het maximaal aantal toegelaten dieren
niet is aangevoerd. De dieren hebben toegang tot uitloop.
Gezien de werkbon van Lokhorst voor stalontsmetting op 29-7-17 met Formaldehyde.

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

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

5.8 Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden? •
Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
_

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?
Voldoet: Ja

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

Ja

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien kadastertekening, voerjaaroverzicht, dierregistratie
Avined, RVO Mijn Dossier 2016, bedrijfsbehandelplan, afvoerregistratie en geldige certificaten.
Administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens inspectie in mappen ter inzage.
Gezien klachtenregistratie in IKB map: geen klachten.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
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Datum inspectie: 07-09-2017
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7.4 Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheici

9.1 Wat is er beoordeeld?
e :.. - , ..taw •-'

9.2
•

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

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

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

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

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

inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
- -

.. • - ' ', .. .,::. -,,-...j,,, ... Luzerne van MR +pakbon 10-3-17~
balen EKO.
Certificaten gezien vanï(7- w. .'  - - -- .,-

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspecae RappoK:
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer: 0n11ne_662518_
Type inspectie: BIO - InspectieHercertificering - Landbouw
Skalnr:

Datum inspectie:
Pagina's:

15-09-2017
5 van 6

Skai
Voldoet: Ja

4.8 Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja

4.9 Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.

4.10 Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja

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

NVT: Nvt, geen maatregelen noodzakelijk

Huisvesting, uitloop en weidegang .

5.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang legkippenbedrijf met eierlokaal en uitlopen. Gezien legkalender me~dieren

- •.-,z,j.,._1 _ . Ile dieren hebben toegang tot gescheiden en
beschutte uitlopen, welke intensieve gebruik sporen laten zien.
Stalontsmetting Chickclean 17-1-17 Formaline. Gezien analyse Eurofins 25-7-17 en 13-8-17: geen
meetbare fipronil.

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

5.5 Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja

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

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

Voldoet: Ja

Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien jaaroverzicht 2016 leverin. : io eieren. ___

...

Gezien leverbon eieren aan op 1-9-17 bio bruinallilleap bijbehorende
palletkaarten
Gezien leverbon week 1-17 va io kippen aan

6.2
1110111111111111.

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

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

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

J a

Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016/17 beoordeeld. Gezien, RVO percelen en mest, Avined, leverbonnen, facturen,
bedrijfsbehandelplan, CBD/KAT, afvoerbonnen en legkalender. Administratie is inzichtelijk en
controleerbaar tijdens inspectie in mappen en digitaal ter inzage.
Klachtenregistratie formulier als download van Skal webside gezien: geen klachten.

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

7.3 Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

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

Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?
-, r'" , a  . . í , 1,11 -r. - li°,1 , ' i  s ,,. t•-, 12.,Lqb. • ,

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

NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowei biologisch als niet-biologisch geteeid / gehouden is?

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

Voldoet: Ja
9.8 Zijn er producten (GBI1/1, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijffsonderdeel)

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

Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?
Gezien orderbevestiging vnûr1vering opt...kvaliBBio
1111111.11.1bfkomstig van
Gezien leveringlillekruist raaigras (CAT 3)op oor 411111.1.111111
Gezien ieverbonne Le • meel start en op
6-9-17 111.1111116egmee , ° - . .

Eko Luzerne.
Van alle leveranciers en mestafnemers een geldig certificaat gezien.

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

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

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

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

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

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

Afsluiting

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

13.2 Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet:Geen aandachtspunten
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Pagina's:
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3 van 6

Skal

1 inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?
Administratie 2016117 beoordeeld. Rondgang legkippenbedrijf met eierlokaal en uitlopen. Gezien
RVO perceelsregistratie, RVO mijn dossier 2016 aan- en afvoer mest en Avined. Bedrijf is niet
besmet met Fipronil. Gecertificeerde is werkzaam bij eierhandel MOZEMW~Gezien
rapportage CBD/KAT 10-4-15
legnesten. Skalcertificaat aanpassen. NMI! gegevens kloppen.

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

Voldoet: Ja
1.2.2 Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?

Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.
1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?

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

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
1.8 Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?

Voldoet:
Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.

1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?
Groothandel
Verwerkende industrie

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

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

4111INEEMENINEh
1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?

Er zijn alleen activiteiten met biologische producten.
1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?

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

IKB-Verin, KAT, NCAE
1.17 Wordt bij deze audits ook de bio-productie meegenomen?

Ja
1.18 Zijn er bij de audits afiMjkingen geconstateerd welke een directe relate hebben met de bio-productie?

Nee, geen afwijkingen aangetroffen.
1.19 Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd op producten en/of grondstoffen?

NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.
1.22 Heeft het bedrijf omzet uit de verkoop van biologische producten via internet?

Nee

Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?
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Bedrijfsnaam:
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Online_764376_
BIO lnspectieHercertificering - Landbouw

NNW-

Datum inspectie:
Pagina's:

22-06-2017
7 van 7

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

Certificaten van leveranciers aanwezig in de administratie.
10.2 Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

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

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

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

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

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

Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, gezien administratie 2016/2017

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