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Skat

Administratie voer de koppels 9, 10 en 11 gezien. Verder mestadministratie gezien. Administratie
is zeer overzichtelijk en oproepbaar.

7.2

7.3
7.4

lncidenteel wordt er gras uit de uitloop geoogst, dit wordt om niet weggegeven.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Scheiding beoordeeld. Uitloop dmv gaas.L___:, is fysiek gescheiden van de leghennen.
Voer en mest ook gescheiden door andere codes en ander type voer.
._ . iet in gebruik
bij geregistreerde maar in gebruik b i r . : , = = : —
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee
lnkoop en aanvoer

10.1

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
,
Beoordeelt aankoop bio voer. Gezien certificaten
_ _ _ _ _ Alle inkopen
chronologisch per koppel in boekhouding
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afsluiting

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf heeft een zeer overzichtelijke administratie per koppel. Hygiëne op en rondom bedrijf
heel goed.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Wat is er beoordeeld?
Gezien vervoersbewijs i• EV Bio mest
Aankoopbewijs Eko graszaad

10.4

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voidoet:
Ja
Voidoet:
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 geidige 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?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Af s luiting

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

Gezien administratie 2016, stal in aanbouw en uitloop.
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Algémene inspectievragen
Aánwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

Rondgang over het bedrijf Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Ja
Hoe lang heeft de rondgang geduurd (in minuten)?
30

.
'

TijdsdUur:inspectie

•

Starttijd inspectie
13:50
Eindtijd inspectie
16:15
Tijdsduur inspectie (in uren)
2.42
(= 145 minuten)
.. J.nspettie Combinèren Met andere intpectie

_

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

.

_

.

Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

n

-- •
:‘,.7.•"z~g^.-1'41:0*:t74bY~10\4We'
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,--gfigam

.vragenliist inspectié
10.9

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

Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.

De uiterste hersteldatum is: 10-11-2017
Gezien in stal een zak met M 50 LA en een jerrycan met M 50 Q. Actieve ingrediënten zijn decaanzuur en
octaanzuur, komen niet voor op bijlage 7 van de verordening. gezien bijbehorende factuur van Braye
Stallenreiniging d.d. 7-2-2017. Zie bijlage voor fob's en de factuur.

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

7.4

9.1

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee

9.2

9_6

9.7
9.8

.
10.1

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

13.2

. •sr.,..

- •

.•

Wat is er beoordeeld?
Gezien in 2017 aanvoer van hennen, zaaizaad en kracht- en ruwvoer. Gezien Skal certificaten
van
Zijn alle .1ologisch 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 niet: Er zijn niet toegestane middelen aanwezig of gebruikt.
Gezien in stal een zak met M 50 LA en een jerrycan met M 50 Q. Actieve ingrediënten zijn decaanzuur en
octaanzuur, komen niet voor op bijlage 7 van de verordening. gezien bijbehorende factuur van Braye
Stallenreiniging d.d. 7-2-2017. Zie bijlage voor foto's en de factuur.
Afsluiting

13.1

‘ '.

Ihkopi) en áányoèr

., s •

......
''..

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Bedrijfsinformatie
Skalnr.:
Bedrijfsnaam:
Locatie:

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
E-mail:

!Ill
CE1111.11111»

Uitvoerende organisatie
Skal
Bedrijfsnaam:
lnspecteur:
1111111111111
Opdrachtgever
Bedrijfsnaam:
Adres:

Skal
Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Certificaat nr.:
Geldigheid certificaat:
Certificatie voor:

Telefoon:
E-mail:

038 4268 181
landbouw@skal.nl

SIM

29-05-2015 tot 31-12-2016
01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

W itiltMkg
Opdracht.3912h4Oriiiiie~1110104M2614

liNtlegij O

4111111151.111111111111111111111111111111.1.11.1.111.11111111~111111111111.1111.11.1111111114"

mewm

41111111111~~11111111i

IN»
Otdiácht .5:21102.;

jhOékiáái;13r02-2013

nspectievragen LB

7.6 Zijn de stallen afdoende gereinigd en ontsmet met middelen volgens bijlage Vll?
Bij het reinigen en ontsmetten van de stal zijn niet toegestane middelen gebruikt.

Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 13-03-2013
60g943.;

1.-05-201S
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•Skat

Ja
Voldoet de inrichting van de stal?
Ja
Voldoet de bezettingsgraad in de stal?
Ja
Heeft het pluimvee toegang tot een uitloop die voldoet aan de voorwaarden?
Ja
Varkopen en afvoer

6.1

6.2

6.6

6.7

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met administratie gezien. Geen afvoer van andere producten gezien.
A f i e ve r b o n n e n ~ M O M e i g e n ve r k i a r i n g e n o n d e r t e k e n d ~ W i e n .
Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet:
Ja
Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet:
Ja
Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?
Ja

• 'AdminiStratie
7.1

7.2
7.4

Wat is er beoordeeld?
pakbo
_ _ _ _ _ _ _ _ o luzerne~, voerbonnen. Voerbonnen, aan en afvoer documenten
kuikens kippen gezien (bijlage).
Entschema's, registratie uitval enz.
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet: Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja

Risico, scheiding.en traceerbaarheid
9.1

9.2

9.6
9.7

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met uitloop percelen, stal en wintergarten, voersilo's, opslag luzerne, graan en
pickstein.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
NVT:
Er is alleen productie, transport en opsiag van biologische producten.
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

ItOc opp a ä nvóe r
10.1

Wat is er beoordeeld?
Afleverbonnen voer, luzerne, graan, kuikens

vanafa~gezien.
Certificaten gezien Skalill.11~111~11.

10.2

Bon ontsmetten Van Essen gezien 21-5-2015 formaline
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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Heeft het bedrijf alie biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet:
Ja

Afsluiting
13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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111~

Voldoet:
Ja
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?
Voidoet: Ja
inkoop.en aanvoer

10.1

Wat is er beoordeeld?
Administratie gezien factuur eieren, kippen en varkens (zie verkopen).

Certificaatalpelding t/d11111.1.1.111161dig tirriaillin.

G een cer t i fi ca a l a l l ~
10.4

10.3

Bon IRINIMPbezien W. Lokhorst, stal ontsmet met formaline (kippenhok), varkenshokken geen
ontsmettingsmiddelen gezien.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

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?

ViliaNN
..__

____

_

____

_..)

10.8

10.9

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
AfMpiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
.
Bedrijf gezien, met stallen, erf, uitloop gezien.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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NVT:

9.6
9.7

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

Mkoop en r-.1ánVter
10.1

Wat is er beoordeeld?
Certificaten gezien van:
(kippen),

volgende gezien:

den

acturen van zaaizaad gezien va
teeksproef gewijs het
ctuur dd
n zelfde h

i~gezie

leverbon
eko factuur 11111.1111. 2 zakken e
In 2015 Voer aangevoerd van linott voer jaaroverzicht 2015 gezien
igall"werbonnen v an zowel rundvee en kippenbrok gezien met allemaal 100%
biologisch voer. 18 Luzerne bio balen aangekocht van
igen verklaring
en certificaat hiervan gezi
uzernebalen, kippen grit en mineralen
aangekocht v an
20/412015 en
28/4/2015.
ezien van
-Aanduidmgen
Aanvoer v an
ippen in 2015. Factuur d
n
—41111Iglia
voldoen. Entkaart, certificaa tIMEM. leverbon gezien 26/1/2016.

commirlirt u u to-7mm

°IMP

Aanvoer van groencompost dd 12/2/2015 2 vrachten leverbonnen en vervoersdocumenten gezien.

10.2

10.3

10.4

10.8

10.9

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet:
Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf2
Voldoet:
Ja, van alte 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
• ffišluiting

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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alieW

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

10.1

Wat is er beoordeeld?

10.2

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

Geen aanvoer bio producten behalve"gi

10.3

_ .,

j

•

'
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10.4

10.8

10.9

13.2
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Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet:
Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
-

----

' Afsluitiná
13.1

` '''` f

.

-

..

.

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met erf gezien.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 20-06-2016

page 6 of 6

Bedrijf : 7

Inspectle Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
10.3

10.8

10.9

Online_589101_
BIO - inspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

20-09-2016
8 van 8

•Skal

4111IM

Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet:
Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige certificaat
aanwezig.
Zijn @Ile 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

Afuitincj
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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07-09-2017
5 van 5

Slat

Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?
Voldoet: Ja
Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?
.
Ja
Administratie

7.1

7.2

7.3

Wat is er beoordeeld?

..
Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1

Wat is er beoordeeld?

9.2

Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja

9.6

inkoop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?
-

10.2
10.3

10.4

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Afsluiting

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf. gezien bedriffsdaministratie 2016/2017
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

02-10-2017
2 van 4

Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

E erste aanspreekpunt

A anhef

Ja

Dhr.

Naam

Functie

Aanwezig bij
opening

Eigenaar

Ro ndgang o ver het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
Pro f o rma kanto o rinspectie
T ijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
9:20
Eindtijd inspectie
9:20
Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)

Opmerkingen bij inspectie
Proforma kantoorinspectie

inspectie combineren met andere inspectie
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie?
Nee
Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst inspectie
13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Bevinding:
Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).
Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren. Samenstelling Dega 16, Copper-Boas en Mite clean zijn niet beschikbaar en dus niet
vooraf gecontroleerd. Ook hebben alle drie middelen geen Ctgb toelating.
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Inspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

Online
"-, PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Datum inspectie:

02-10-2017

Pagina's:

4 van 4

Skal

Vens, Vragenlijst Inspectie -T yae • ' \''Vétie: BM - Gerichte "ns ectie - Lan
1

lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?

1.6

w

_

lngevulde vragenlijst, factuur chickfriend d.d. 09/06/2017 het aflevering van Dega 16, Mite clean
en Copper-Boast, factuur Chickfriend d.d. 06/09/2017 met aflevering van Dega 16 en Mite Clean.
Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?
Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.
Afsluiting

13.1

13.2

Wat is er beoordeeld?

lngevulde vragenlijst, factuur chickfriend d.d. 09/06/2017 het aflevering van Dega 16, Mite clean
en Copper-Boast, factuur Chickfriend d.d. 06/09/2017 met aflevering van Dega 16 en Mite Clean.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Bedrijf heeft vooraf niet voldoende gecontroleerd of het middel is toegestaan als ongediertebestrijding op
biologische dieren. Samenstelling Dega 16, Copper-Boas en Mite clean zijn niet beschikbaar en dus niet
vooraf gecontroleerd. Ook hebben alle drie middelen geen Ctgb toelating.
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hnspectre Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
9.7
9.8

Online_818460_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

27-06-2017
7 van 7

Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee
inkoop en aanvoer

10.1
10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

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

.

Afs.lOing

13.1

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

13.2
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Inspece Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Online_778807_

Datum inspectie:
Pagina's:

26-09-2017
8 van 8

BIO InspectieHercertificering - Landbouw

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

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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linspectile Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

10.8

10.9

<
On line_577460_
BIO - InspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

15-07-2016
9 van 9

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?
Voidoet:
Ja
Afs!uifing

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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lnspectie Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:

3.

13.2

td.1.1~111~
Online_747300_
BIO - BasisInspectie - Landbouw

1°
Datum inspectie:
Pagina's:

26-10-2017
7 van 7

Skat

ongediertebestrijding ~et logboek, bedrijf is opgeruim d.
Het gebruik van fipronil is bekend bij Skal.d111~11111~~~1.111~1.

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

Online~~111KPROFORMA

Datum inspectie:
Pagina's:

27-10-2017
2 van 4

BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

EMI

Algemene inspectievragen
Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt

Aanhef

Ja

Dhr.

Naam
~I/

Functie
Eigenaar

Aanwezig bij
opening
1111

Rondgang over het bedrijf
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt?
Nee
Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt
GI pro forma
Tijdsduur inspectie
Starttijd inspectie
14:41
Eindtijd inspectie
14:41
Tijdsduur inspectie (in uren)
0.0
(= 0 minuten)
Afzeggen inspectie
Heeft de geregistreerde deze inspectie een keer afgezegd?
Nee

Vragenlijst lnspectie
13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Bevinding:
Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
Ernstige afwijking wordt afgehandeld door Skal, de inspecteur noteert hiervan enkel de bevinding(en).
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 een middel is dat toegestaan is in de biologische landbouw.
Aan de leverancier vragen of het toegestaan is, is geen controle. U heeft niet aan kunnen tonen dat u de
volledige receptuur van Dega-16 gezien heeft. Bovendien heeft het middel geen ctgb registratie en is daarmee
helemaal niet toegestaan voor gebruik tegen bloedluis in pluimveestallen.

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

Online
PROFORMA
BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

Inspectiegegevens,

Datum inspectie:
Pagina's:

Vragenlijst Inspectie

27-10-2017
4 van 4

Skal

..

- Typeinspectie: BIO - Gerichte inspectie - Landbouw

1

lnventarisatie

1.1

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Factu u ralleaan voer h en n en
Facturen Chickclean ontsmetting formaldehyde
Facturen Chickfriend Dega-16 en 'bestrijdingsmiddelen'
geen labels

1.6

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

13.1

Wat is er beoordeeld?
Vragenlijst
Facturen Chickfriend Dega-16 en 'bestrijdingsmiddelen'
geen labels

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet niet: Niet toegestane vorm van ongediertebestrijding op veehouderijbedrijven.
U heeft niet voldoende gecontroleerd of Dega-16 een middel is dat toegestaan is in de biologische

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

M§W~
0n11ne_691518_
BIO - lnspectieHercertificering Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

15-05-2017
7 van 7

ïka

abWk

Inkoop en aanvbeT
10.1

Wat is er beoordeeld?

10.2

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

10.3

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

geregistreerde voert voer aan. gezien certificaat van leveranciers. afwijking 10.3 herstel.
Voidoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.

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

10.4

Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.8

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

10.9

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

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

13.1

Wat is er beoordeeld?

13.2

Wat is je algemene indruk van het bedrijf?

rondgang en administratie
Voldoet: Geen aandachtspunten

printed by fab4minds Business Solution, 15-05-2017

page 7 of 7

drijf 92

[Inspeclide Rapporit
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
2.5

2.6

Online_731432_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

23-05-2017
4 van 6

MEW L

Is 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.
Mest en substraat

3.1

3.2
3.3
3.4
3.6

Wat is er beoordeeld?
gezien aan en afvoer mest overzicht. geregistreerde voert alle mest af naar bio boeren. gezien
WWI documenten, certificaten van afnemers. in biocount mestberekening gemaakt. deze
voldoet.
Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?
Voldoet: Ja
Voldoet de stikstofgift per hectare uit dierlijke mest?
Voldoet: Ja
Heeft de landbouwer voldaan aan het percentage A- meststof?
Voldoet: Ja
Is de biologische mest afgezet op biologische percelen?
Voldoet: Ja
Veehouderij

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.8
4.9
4.10
4.12

5.1

Wat is er beoordeeld?
gezien dieren in stal. dieren zijn aangevoerd
. geen niet toegestane ingrepen gezien bij dieren. geen diergeneesmiddelen gebruikt.
gezien leverbon van dierenarts voor middel

Ruimtes worden ontsmet met formaline. ontsmetting voldoet.
Voldoet de aanvoer van dieren?
Voldoet: Ja
Zijn de dieren afzonderlijk (grote landbouwhuisdieren) of als groep (kleine landbouwhuisdieren) geïdentificeerd?
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
verwijzing naar de biologische productiemethode verkocht?
Voldoet: Ja
Voldoet het rantsoen van de varkens en/of pluimvee aan de norm?
Voldoet: Ja
Zijn de op de dieren toegepaste ingrepen / technieken toegestaan volgens de regelgeving?
NVT: Nvt, er worden geen ingrepen of technieken toegepast.
Voldoet het diermanagement van de veehouder?
Voldoet: Ja
Worden er op het bedrijf preventieve maatregelen tegen dierziekten genomen en worden deze nauwkeurig
vastgelegd?
Voldoet: Ja, reiniging en ontsmetting van ruimten
. ...
.
1-jui4resting, uitleoP èh weidqgang
., •
._
Wat is er beoordeeld?
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Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
9.7
9.8

Online_731432_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

23-05-2017
6 van 6

MM)

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
irdsoop en aanvoer

10.1

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

Wat is er beoordeeld?
geregistreerde voert voer en dieren aan. gezien ieverbonnen hiervan. gezien ook certificaten
leveranciers.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
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 ontsmettingsmiddeien die het bedrijf gebruikt toegestaan?
Voldoet: Ja
AfOuiting

13.1
13.2

-

Wat is er beoordeerd?
rondgang en administratie
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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Ins pectie Rappo
Bedrijfsnaam:
• 1111111~111111~

Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
9.2

9.6
9.7
9.8

10.1

Online_814492_
BIO lnspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

29-09-2017
6 van 6

Skal

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
inkpcm en aenvo'ér
.
.
•
Wat is er beoordeeld?
Gezien: factuur
numm:Gezien: bestelbevestiging graszaad va
Gezien: factuur

: n datun~
van , a u

Gezien: fact9111111.11111.~1, van datumiliMehriet luzerne, gerst en tarwe
erop.
Gezien: factuu
10.2
10.3

10.4
10.8
10.9
,
13.1
13.2

n datumOUINIPININaliapll.a

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?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
AfOifititig,
'
•
'
. .
•,.
.
• ..

. ,

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf, administratie zie verslag.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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t /

nspectje Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
Skalnr:
6.7

_

Datum inspectie:
Pagina's:

Online_728126_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

28-08-2017
7 van 8

Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste
aanduiding afgezet?
Ja
—
Administrátie

7.1

Wat is er beoordeeld?
Ad m in is t rat ie gezien : vo eraan ko p en , o o gs t gegeven s , p erceeis re is t rat i~ -.-}
plobrengst. per.

7.2

Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
ls er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

7.3
7.4

,
9.1
9.2

9.6
9.7
9.8

gisico,
en traceérbaárheid
_ ècheiding
. ,
,
.

,

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met opslag meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, koelcel, percelen.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
NVT: Er is alleen productie, transport en opslag van biologische producten.
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee
lnkoim en.a0nVeeti

10.1

Wat is er beoordeeld?
zie 2.1, 3.1, 4.1
certificaten:
10.9 geen stalontsmettingsmiddelen gezien.
Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet: Op alte aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?
Voldoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en producten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?
Voldoet: Ja
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT: Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
' Afálititeg
,
, ' - .. '', '...' :?....,',,- .., r :-. : . • ,
. .
; .. ..

~ M E E

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

' • < '' .
13.1

,

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien, erf, stallen, opslag.
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Skai

SONO

Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?
Voldoet niet:
De bio status ontbreekt in of bij de productnaam op de factuur van het aangekochte product,
maar er is geen twijfel over de bio status van het product.
aanvoer bio appelbomen zonder bio verwijzing
Voldoet:
Ja
Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd
bedrijf?

Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?
NVT:
Er worden geen gangbare hoog-risico producten verwerkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT:
Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Afsluiting
13.1
13.2

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

printed by fab4minds Business Solution, 12-09-2016

page 7 of 7

Bedrijf 96

hispecte Rapport
Bedrijfsnaam:
Rapportnummer:
Type inspectie:
SkaInr:
7.2

7.3
7.4

Online_668469_
BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Datum inspectie:
Pagina's:

27-07-2017
7 van 7

Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voldoet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voidoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja
Risico, gebeicling en b-aceerbaarheid

9.1
9.2

9.6
9.7
9.8

Wat is er beoordeeld?
Rondgang bedrijf.
.
Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en
transport aantonen?
Voldoet: Ja
Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteeld / gehouden is?
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBM, meststoffen, behandelingsmiddelen, etc.) op het biologische bedrijf(sonderdeel)
aanwezig die conform de verordening niet op een biologisch bedrijf gebruikt mogen worden?
Nee
Inkeiop en aahvoer

10.1

10.2
10.3

10.4
10.8
10.9

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Aanvoer in 2016: zaaizaad, hennen, krachtvoer en luzerne. Voor verdere specificatie zie
hoofdstuk teeit en veevoederij. Gezien certificaten van
'.11
,•_-_._,,l
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?
Voidoet: Ja, van alle leveranciers van diensten en proclucten is een kopie van het geldige
certificaat aanwezig.
Heeft het bedrijf de ingangscontrole voiledig 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 relnigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
Afluiting
.
' • . ' :..';',;.: : -2 ,
'
• ,..- ,-,, •
,
-. '. ‘ , •

_..., .

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

10.9

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

13.1
13.2

Wat is er beoordeeld?
Bedrijf met stallen en uitiopen gezien.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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maiszaad van niet gecertificeerd bedrijf (zie uitgangsmateriaal).
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 veruverkt.
Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?
NVT: Er zijn geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt.
•Afsluiting
Wat is er beoordeeld?
Bedrijf gezien met erf, stallen, opslag.
Wat is je algemene indruk van het bedrijf?
Voldoet: Geen aandachtspunten
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7.2

MOM

Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?
Voicloet:
Ja
Is de klachtenregistratie voldoende?
Voldoet: Ja
Is er een overzicht van de geoogste producten per oogstdatum, product, status en hoeveelheid zijn vastgelegd?
Ja

7.3
7.4

RiSico scheiding eri trace'erbaarheid
9.1

Wat is er beoordeeld?

Naast biologische productie van vleeskuikens,
ens • _ a • • -

ven

'i

---.

—_______________

9.2

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

9.6

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

Voldoet Ja
Voldoet: Ja
Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?
Voldoet: Ja
Zijn er producten (GBKII, 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

Inknop en aanvoer
10.1

Wat is er beoordeeld?

Gezien bedrijfsadministratie 10.2

Zijn alle biologisch verkochte productentgrondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht?

10.3

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

Voldoet: Op alle aankoopfacturen van biologische producten is de bio status correct vermeld.
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
Zijn alle op het landbouwbedrijf gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?

10.8
10.9

-

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.
Afskiitiffg
,.
.

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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