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Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij 

opening

Ja Mevr. Marlies Laarveld (Hoofd)Kwaliteit Ja

Ja Mevr. Lisanne van Zalk (Hoofd)Kwaliteit Ja

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

09:00

Eindtijd inspectie

12:15

Tijdsduur inspectie (in uren)

(= 195 minuten)3.25

Inspectie combineren met andere inspectie

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

Nee

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de 

inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de 

vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van 

Skal.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:
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1 Inventarisatie

Wat is er beoordeeld?1.1
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Uit het gesprek en de administratie blijkt dat VION Apeldoorn B.V. op deze locatie uitsluitend 

dienstverlenend varkens slacht.

Tot en met februari 2022 was er, wat biologische dieren betreft, één opdrachtgever, Best Star 

Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834).

Op dit moment worden er geen biologische varkens meer geslacht op deze locatie, maar in de 

tweede helft van dit jaar is de verwachting dat dit wel weer zal gebeuren.

Bij het dienstverlenend slachten werd VION Apeldoorn geen juridisch eigenaar van de dieren / 

het vlees. Op contractbasis tussen beide bedrijven is bepaald dat alle organen die bij het 

slachten vrijkomen worden gekocht door VION Apeldoorn B.V. Dit geschiedt middels een 

afrekening die periodiek wordt opgemaakt. Op deze wijze is er sprake van aankoop van 

organen. De meeste organen die bij het slachten van biologische dieren vrijkomen worden 

afgewaardeerd naar gangbaar.

Wanneer de opdrachtgever Best Star Meat B.V. behoefte had aan biologische organen als lever 

(intern benoemd als slacht-bijproduct), dan worden deze verkocht aan Best Star Meat B.V.

Op deze locatie werd gemiddeld op drie dagen per week, ongeveer 300 biologische varkens 

geslacht, waarmee het aandeel biologisch geslachte dieren erg klein is ten opzichte van alle 

geslachte dieren, circa 25.000 per week.

De biologische dieren werden op de dag van slacht vanaf de veehouder aangevoerd met een 

VKI-document en de dag na de slacht als karkassen verzonden naar de opdrachtgever Best Star 

Meat B.V. te Roosendaal.

VION Apeldoorn B.V. slacht op deze locatie voornamelijk dienstverlenend, slechts een klein deel 

van de aanvoer wordt voor eigen rekening geslacht. De totale omzet aan vlees en karkassen 

bedroeg in 2021 ruim 153 miljoen Euro, de omzet in biologische organen bedroeg circa 11.924 

Euro (0,008%).

Op basis hiervan kan worden gesteld dat het bedrijf, de locatie, de activiteiten en het product 

(enkelvoudig varkensvlees/-organen, na registratie) correct zijn gecertificeerd.

In het kwaliteitshandboek zijn de volgende onderwerpen beoordeeld;

- Bedrijfsbeschrijving  [P-APD-NL-10.000] V5 16/01/2019

- Plattegrond              [P-APD-NL-10.040] V9 07/01/2019

- Ingangscontrole       [P-APD-NL-10.131] V35 03/12/2021

- Scheiding                [P-APD-NL-10.143] V6 26/03/2019 en [P-APD-NL-10.156] V27 30/12/2021

- Traceerbaarheid       [P-APD-NL-10.053] V19 15/03/2022

- Risicoanalyse           [P-APD-NL-10.151] V27 30/12/2021

- Klachten                  [P-APD-NL-10.025] en de registratie daarvan in het digitale systeem, waarbij 

alle verplichte items zijn 

                                                             opgenomen

Al deze documenten bevatten de gevraagde informatie.

Zijn alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf aangemeld / gecertificeerd of daar waar 

nodig afgemeld?

1.2.1

Voldoet: Ja, alle biologische activiteiten / processen / onderdelen van het bedrijf zijn aangemeld 

/ gecertificeerd of daar waar nodig afgemeld

Heeft het bedrijf alle administratieve wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgegeven aan Skal?1.2.2
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Voldoet: Ja, bedrijfsgegevens komen overeen met de registratie bij Skal.

Heb je toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor je toegang hebt gevraagd?1.2.3

Voldoet: Ja, er is toegang gekregen tot alle bedrijfsonderdelen, waarvoor toegang is gevraagd

Was de contactpersoon voor Skal, of een volwaardige vervanger, aanwezig bij deze bevestigde aangekondigde 

inspectie?

1.2.4

Voldoet: Ja, de contactpersoon of een volwaardige vervanger was aanwezig

Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?1.3

Ja, uit de rondgang, administratie en het interview blijkt dat alle gecertificeerde activiteiten 

worden uitgevoerd.

De totale omzet van het afgelopen jaar aan verkochte producten en diensten bedraagt....1.13.1

Bekend

Omzetbedrag in Euro's:

153609701

Het percentage aan verkochte biologische producten en diensten bedraagt....1.13.2

Bekend

Biologisch percentage in procenten:

1

Feitelijk 0,008%

De totale omzet van het afgelopen jaar aan verkochte biologische producten en diensten bedraagt....1.13.3

Bekend

Omzetbedrag in Euro's:

11924

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

Er zijn naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten.

Zijn er op deze locatie ruimten, machines en/of materialen in gebruik, die zowel voor biologische als voor 

gangbare producten worden gebruikt? (ongeacht door wie of welk ander bedrijf ook)?

1.14.3

Nee

Wat is de omvang van het bereidend bedrijf?1.20

Industrieel (3:45)

Voldoet de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond?1.22

Voldoet: Ja, de bedrijfsbeschrijving en, indien van toepassing, de plattegrond voldoen

Toelichting:

- Bedrijfsbeschrijving  [P-APD-NL-10.000] V5 16/01/2019

- Plattegrond              [P-APD-NL-10.040] V9 07/01/2019

Zijn de procedures en werkinstructies voldoende om aan de voorwaarden te voldoen?1.23

Voldoet: Ja, de procedures en/of werkinstructies zijn voldoende om aan de voorwaarden te 

voldoen

Toelichting:

- Ingangscontrole       [P-APD-NL-10.131] V35 03/12/2021

- Scheiding                [P-APD-NL-10.143] V6 26/03/2019 en [P-APD-NL-10.156] V27 30/12/2021

- Traceerbaarheid       [P-APD-NL-10.053] V19 15/03/2022

Verkoopt u producten aan consumenten in een winkel, marktkraam of webshop?1.24

Nee

Heeft het bedrijf een inventarisatie gemaakt van de risico's (op o.a. verontreiniging van biologische producten 

met niet-toegelaten stoffen en op verwisseling met gangbaar) die kunnen plaatsvinden binnen alle processen op 

het bedrijf?

1.25

Voldoet: Ja, de inventarisatie is volledig voor alle processen binnen het bedrijf

Toelichting:

- Risicoanalyse           [P-APD-NL-10.151] V27 30/12/2021

Zijn er voor de geïnventariseerde risico's passende maatregelen genomen om deze te vermijden en worden de 

maatregelen ook actief toegepast?

1.26

printed by fab4minds Business Solution, 03-05-2022 11:54:35 page 5 of 11



Inspectie Rapport

VION Apeldoorn B.V.Bedrijfsnaam: Datum inspectie: 03-05-2022

6 van 11Pagina's:Online_2262223_mvandijkRapportnummer:

Type inspectie: BIO - Periodieke Inspectie

106065Skalnr:

Voldoet: Ja, de maatregelen voldoen en worden toegepast

Toelichting:

De risicoanalyse is volledig en leidt tot de correcte procedures, die correct worden toegepast.

Zijn er vermoedens geweest bij de exploitant dat een door hem geproduceerd, bereid, ingevoerd of van een 

andere exploitant ontvangen biologisch product niet voldoet aan de wetgeving?

1.27

NVT: Er zijn geen vermoedens geweest betreffende het niet voldoen aan de wetgeving

Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd naar voor biologisch niet toegestane stoffen op producten en/of 

grondstoffen?

1.28

NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.

Is de klachtenregistratie voldoende?1.29

Voldoet: Ja, de klachtenregistratie voldoet

Zijn er klachten ontvangen welke betrekking hebben op de biologische status van producten?1.30

Nee

Verkopen en afvoer

Wat is er beoordeeld?6.1
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Het bedrijf heeft een productregistratie voor enkelvoudig varkensvlees/-slachtbijproducten 

(organen) op basis van Skal spec. 205028.

Beoordeeld: de massabalans. Hierbij geldt dat het bedrijf niet voorraadhoudend is, niet van 

grondstoffen, noch van eindproducten. De te slachten dieren werden de dag van aanvoer 

geslacht en de karkassen op dezelfde dag of de dag erna weer verzonden naar de 

opdrachtgever, Best Star Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834).

Dit is beoordeeld voor de weken 2* en 6** van 2022.

* Aanvoer totaal 362 bio varkens, oa. op dinsdag 11/01/2022 van veehouders

- De Veldinger Maten te Den Velde (Skal 105785) met VKI 126237, bliknummers 718293 tot en met 

-299 en van 718250 tot en met -257.

- Mts Boerrichter BIO te Kerkenveld (Skal 105511) met VKI 127188, bliknummers 286163 tot en met 

-222

Afvoer: 

- totaal 6.508 kg biologisch varkensvlees (karkassen) oa. op 13/01/2022  naar Best Star Meat B.V. 

te Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 787, ritnummer 063666

- totaal 133 kg biologische varkenslever, oa op 13/01/2022, naar Best Star Meat B.V. te 

Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 941, ritnummer 063706, factuur 2422006746

** Aanvoer totaal 349 bio varkens, oa. op dinsdag 08/02/2022 van veehouders

- De Veldinger Maten te Den Velde (Skal 105785) met VKI 126239, bliknummers 718270 tot en met 

-275 en van 718300 tot en met -303.

- Mts Boerrichter BIO te Kerkenveld (Skal 105511) met VKI 127191, bliknummers 286283 tot en met 

-353

Afvoer: 

- totaal 6.741 kg biologisch varkensvlees (karkassen) oa. op 10/02/2022  naar Best Star Meat B.V. 

te Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 53255, ritnummer 064744

- totaal 146 kg biologische varkenslever, oa op 10/02/2022, naar Best Star Meat B.V. te 

Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 53310, ritnummer 064786, factuur 2422007045.

Van deze massabalans zijn alle onderliggende gegevens gezien als aan- en afvoerdocumenten, 

de slachtgegevens en de aan- en verkoop van de organen. Op basis hiervan is deze massabalans 

sluitend.

Beoordeeld: de labeling (B2B) van de verzonden karkassen, de verzonden afleverdocumenten en 

de verkoopfactuur. Hierop zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

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

Voldoet: Ja, alle producten die beoordeeld zijn en onder eigen handelsnaam verkocht worden, 

staan geregistreerd

Voldoen de beoordeelde massabalansen?6.3

Voldoet: Ja, alle beoordeelde massabalansen zijn onderbouwd en sluitend

Toelichting:
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Beoordeeld: de massabalans. Hierbij geldt dat het bedrijf niet voorraadhoudend is, niet van 

grondstoffen, noch van eindproducten. De te slachten dieren werden de dag van aanvoer 

geslacht en de karkassen op dezelfde dag of de dag erna weer verzonden naar de 

opdrachtgever, Best Star Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834).

Dit is beoordeeld voor de weken 2* en 6** van 2022.

* Aanvoer totaal 362 bio varkens, oa. op dinsdag 11/01/2022 van veehouders

- De Veldinger Maten te Den Velde (Skal 105785) met VKI 126237, bliknummers 718293 tot en met 

-299 en van 718250 tot en met -257.

- Mts Boerrichter BIO te Kerkenveld (Skal 105511) met VKI 127188, bliknummers 286163 tot en met 

-222

Afvoer: 

- totaal 6.508 kg biologisch varkensvlees (karkassen) oa. op 13/01/2022  naar Best Star Meat B.V. 

te Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 787, ritnummer 063666

- totaal 133 kg biologische varkenslever, oa op 13/01/2022, naar Best Star Meat B.V. te 

Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 941, ritnummer 063706, factuur 2422006746

** Aanvoer totaal 349 bio varkens, oa. op dinsdag 08/02/2022 van veehouders

- De Veldinger Maten te Den Velde (Skal 105785) met VKI 126239, bliknummers 718270 tot en met 

-275 en van 718300 tot en met -303.

- Mts Boerrichter BIO te Kerkenveld (Skal 105511) met VKI 127191, bliknummers 286283 tot en met 

-353

Afvoer: 

- totaal 6.741 kg biologisch varkensvlees (karkassen) oa. op 10/02/2022  naar Best Star Meat B.V. 

te Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 53255, ritnummer 064744

- totaal 146 kg biologische varkenslever, oa op 10/02/2022, naar Best Star Meat B.V. te 

Roosendaal (Skal 021834), ordernummer 53310, ritnummer 064786, factuur 2422007045.

Van deze massabalans zijn alle onderliggende gegevens gezien als aan- en afvoerdocumenten, 

de slachtgegevens en de aan- en verkoop van de organen. Op basis hiervan is deze massabalans 

sluitend.

Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?6.5

Voldoet: Ja, alle beoordeelde biologische reststromen zijn met de juiste aanduidingen afgezet

Voldoen de aanduidingen op de beoordeelde etiketten?6.6.1

Voldoet: Ja, alle beoordeelde etiketten bevatten de verplichte aanduidingen

Toelichting:

Beoordeeld: de labeling (B2B) van de in de massabalans verzonden karkassen, hierop zijn alle 

verplichte aanduidingen correct vermeld.

Voldoen de aanduidingen op de beoordeelde leverdocumenten?6.6.2

Voldoet: Ja, alle beoordeelde leverdocumenten bevatten de verplichte aanduidingen

Toelichting:

Beoordeeld: de verzonden afleverdocumenten en de verkoopfactuur, als in de massabalans 

vermeld. Hierop zijn alle verplichte aanduidingen correct vermeld.

Zijn de als biologisch aangeduide, verkochte en/of verzonden beoordeelde producten aantoonbaar biologisch?6.6.3

Voldoet: Ja, alle beoordeelde als biologisch aangeduide, verkochte en/of verzonden producten 

zijn aantoonbaar biologisch.

Administratie
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Wat is er beoordeeld?7.1

Op basis van de voorbereide massabalans en de inzage in het digitale slachtinformatie systeem 

Marel , kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk is en controleerbaar.

De volgende punten zijn inzichtelijk;

- Aanvoer

- Afvoer en verkoop

- Productiegegevens

- Opslag

Voldoet de beoordeelde aanvoer en/of aankoop administratie?7.2.1

Voldoet: Ja, de beoordeelde aanvoer en/of aankoopadministratie is inzichtelijk en 

controleerbaar

Voldoet de beoordeelde afvoer en/of verkoop administratie7.2.2

Voldoet: Ja, de beoordeelde afvoer en/ of verkoopadministratie is inzichtelijk en controleerbaar

Voldoet de beoordeelde voorraad administratie7.2.3

Voldoet: Ja, de beoordelde voorraadadministratie is inzichtelijk en controleerbaar

Voldoet de beoordeelde productieadministratie?7.2.4

Voldoet: Ja, de beoordeelde productieadministratie is inzichtelijk en controleerbaar

Is de in het bevindingenrapport gevraagde documentatie binnen de gestelde termijn opgestuurd?7.4

NVT: N.V.T

Recepturen

Wat is er beoordeeld?8.1

Er is feitelijk geen sprake van een werkreceptuur, er wordt alleen geslacht en gehalveerd.

Van de opdrachtgever Best Star Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834) is het certificaat 

aanwezig.

Er worden geen additieven en/of technische hulpstoffen gebruikt.

Zijn er voor de beoordeelde geproduceerde biologische producten een goedgekeurde productregistratie of 

certificaat inzichtelijk?

8.2

Voldoet: Ja, er is een productregistratie of de dienstverlenend bereider heeft een kopie van het 

certificaat. De dienstverlener wast, sorteert, snijdt of verpakt alleen de producten.

Zijn de beoordeelde werkrecepturen gelijk aan de productregistratie's?8.3

NVT: NVT

Zijn de beoordeelde gebruikte technieken, hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de 

regelgeving?

8.4

NVT: Er zijn geen hulpstoffen, additieven of gangbare ingrediënten gebruikt.

Zijn de beoordeelde gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij?8.5

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

Zijn de beoordeelde gebruikte gangbare hoog-risico producten ION-straling-vrij?8.6

NVT: Er worden geen gangbare hoog-risicoproducten verwerkt.

Scheiding en traceerbaarheid

Wat is er beoordeeld?9.1
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Beoordeeld: de werkwijze  scheiding bij het slachten, halveren/uitsnijden en verpakken van de 

in de massabalans vermelde dieren en producten. Hierbij geldt dat er op basis van kanalisatie 

(onderscheid tussen de verschillende houderij-systemen) een

vaste werkvolgorde wordt gehanteerd. Bij slachten geldt dat biologische dieren aan het begin 

van de dag worden geslacht, dit is gezien voor de in de massabalans vermelde koppels/dagen in 

het systeem Marel.

Beoordeeld: de werkwijze traceerbaarheid van de interne 'productstromen'. Hierbij geldt dat de 

aangevoerde dieren worden begeleidt door een VKI-formulier waarop staat vermeld dat deze 

biologisch zijn, waarbij de relatie o.b.v. bliknummer met het formulier te maken is. Aan het 

begin van de slachtlijn, krijgt elk varken een eigen stempelcode (slachtvolgorde en 

datum-codering en BIO-verwijzing) en daarnaast wordt er een geprint label aan elk karkas 

bevestigd bij het verladen van de karkassen.

Biologische organen (levers) worden in een plastic krat verpakt en ook voorzien van een etiket 

met alle verplichte aanduidingen.

In het hele proces van slachten zijn de interne 'productstromen' vanaf aanvoer van de levende 

dieren te volgen tot en met de uitlevering van de karkassen en de organen traceerbaar. Op de 

uitgaande afleverdocumenten is het ordernummer vermeld en de slachtdag. Op basis hiervan 

zijn de interne productstromen volledig traceerbaar.

Beoordeeld: de werkwijze traceerbaarheid van de financiële stromen. Hierbij geldt dat op basis 

van de fysieke traceerbaarheid bekend is welke dieren (op bliknummer) er geslacht zijn en in 

één batch terecht zijn gekomen. De aankoopfactuur (afrekening) aan de leverancier, Best Star 

Meat B.V. vermeld slachtdatum van de geslachte dieren. Deze zijn op slachtdatum terug te 

herleiden naar de varkenshouder die de dieren met VKI heeft verzonden naar het slachthuis.

Op de uitgaande afleverdocumenten staat zowel het ordernummer als de slachtdatum. Op de 

verkoopfactuur het ordernummer.

Op deze wijze zijn de verkopen en afvoer op partij-niveau te koppelen aan de aankopen en 

aanvoer.

Voldoet de scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens de beoordeelde productie's?9.2.1

Voldoet: Ja, de scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens de beoordeelde 

productie's voldoet

Voldoet de scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens de beoordeelde opslag en transport?9.2.2

Voldoet: Ja, de scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens transport en opslag 

voldoet

Zijn de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt voldoende?9.3

Voldoet: Ja, de aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt zijn voldoende

Zijn de beoordeelde fysieke productstromen van grondstof tot eindproduct volledig traceerbaar?9.5

Voldoet: Ja, de beoordeelde fysieke productstromen van grondstof tot eindproduct zijn volledig 

traceerbaar

Zijn de beoordeelde financiële stromen van verkoop naar aankoop volledig traceerbaar?9.5.1

Voldoet: Ja, de beoordeelde financiële stromen van verkoop naar aankoop zijn volledig 

traceerbaar

Inkoop en aanvoer

Wat is er beoordeeld?10.1
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De organen die bij het slachten beschikbaar komen worden op basis van een afrekening 

aangekocht.

De leverancier van de organen, tevens de opdrachtgever voor dienstverlenend slachten, Best 

Star Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834), is hiervoor juist gecertificeerd. Het geldige certificaat 

van dit bedrijf is aanwezig.

Beoordeeld: de werkwijze ingangscontrole van de in de massabalans vermelde dieren. Deze zijn 

allen correct gecontroleerd en geregistreerd.

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

Voldoet: Het bedrijf factureert aan zijn leverancier(s).

Heeft het bedrijf de beoordeelde biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor 

gecertificeerd bedrijf?

10.3

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

geldig certificaat aanwezig.

Toelichting:

Best Star Meat B.V. te Roosendaal (Skal 021834)

Heeft het bedrijf de ingangscontrole van de beoordeelde biologische producten volledig uitgevoerd en 

geregistreerd?

10.4

Voldoet: Ja, het bedrijf heeft de ingangscontrole van de beoordeelde biologische producten 

volledig uitgevoerd en geregistreerd

Afsluiting

Wat en hoe beoordeeld?13.1

Geen

Zijn er afwijkingen geconstateerd waarvoor de standaardrapportage geen ruimte biedt?13.4

Nee
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