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Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij 

opening

Ja Dhr. Wissink (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)?

45

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

10:00

Eindtijd inspectie

12:30

Tijdsduur inspectie (in uren)

(= 150 minuten)2.50

Opmerkingen bij inspectie

inspectie is in combinatie met inspectie VION trading uitgevoerd (SKAL 108821)

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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Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

1 Inventarisatie

Wat is er beoordeeld?1.1

Uit het gesprek, de rondgang, het kwaliteitshandboek en de administratie blijkt dat VION Groenlo

B.V. op deze locatie varkens aankoopt, slacht, uitsnijdt en het vlees onder eigen handelsnaam

(B2B) verkoopt.

Wat biologische dieren betreft heeft het bedrijf één leverancier en afnemer, VION Trading B.V. te

Groenlo (Skal 108821).

Er worden 1 tot 2 dagen per week biologische dieren geslacht, het gaat hierbij uitsluitend om 

BIO zeugen. Deze worden tot karkas verwerkt en niet verder uitgesneden. De verwerking van 

BIO varkens is naar locatie Apeldooorn overgegaan

Voor de BIO zeugen karkassen is er 1 afnemer.

Bij ontvangst hebben de dieren nog oornummers is; deze worden geregisteerd en per chip op 

slachthaak mee vervoerd. Aan einde slachtlijn worden de karkassen voorzien van een uniek 

nummer: dag-week-jaar en concept is hierin versleuteld.

De poten worden als K2 afgevoerd, koppen, organen, darmen worden als niet bio (IKB) 

afgevoerd.

In kader gerichte inspectie is een traceerbaarheidstest uitgevoerd, zie onder 6.1

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

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.

Verkopen en afvoer

Wat is er beoordeeld?6.1
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Beoordeeld: de massabalans over week 47 van 2022.

Hierbij geldt dat het bedrijf niet voorraad houdend is, niet in dieren en niet in vlees.

Alle aan- en verkopen verlopen gelijktijdig en kunnen op basis van ordernummer (vlees) aan

elkaar gekoppeld worden.

De verhandelde dieren worden op dag-basis (datum) gefactureerd.

Beoordeeld; alle aangekochte en verkochte biologische varkens op basis van de facturen op

factuurdatum;

er is aangevoerd:     64 BIO zeugen (aangeleverd in 6 leveringen)

verwerkt tot             53 karkassen (met een gewicht van 8584 kg), uitgeleverd in 1 uitlevering

afgewaardeerd         11  karkassen (afgewaardeerd naar IKB, gezien vanuit vierkantscontrole)

Aanvoer documenten: vervoersdocumenten

1737931  van datum 24.11.22    van EKOVAR Wennekers, SKAL 007370, (oa oormerk codes 649986 

t/m 649996, 649432 t/m 649434)

1753305 van 24.11.22 van van Wijk (SKAL 1080546)

1831810 van 24.11.22 van Boederij de Weide (SKAL 007358)

1753306 van 24.11.22 van Foxyfarm (SKAL 107602)

1753308 van 24..11.22 van Nieuwe Loenhout (SKLAL 106401)

1753307 van 24.11.22 van Kronenman (SKAL 104541)

Aankoopfactuur 9294030 van 24.11.22; hierop zijn de verplichte aanduidingen aanwezig

Afleverdocumenten:

factuur 2922044908 van datum 25.11.22

afleverbon met vermelding van ordernummer 482953 van 26.11.22 met de verplichte BIO 

aanduidingen

De traceerbaarheid test voldoet.

Voldoen de beoordeelde massabalansen?6.3

Voldoet: Ja, alle beoordeelde massabalansen zijn onderbouwd en sluitend

Toelichting:

De opgestelde massabalans is sluitend

Bedrijf maakt gebruik van diverse digitale systemen:

SRC slacht registratie systeem (volgorde van slacht, diernummers slachthaak)

REFLEX

WMS en CIS

Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?6.5

NVT: Er zijn geen reststromen.

Recepturen

Wat is er beoordeeld?8.1

Er worden uitsluitend varkens geslacht en tot delen verwerkt. Men heeft geen recepturen

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

Voldoet: Ja, de beoordeelde werkrecepturen zijn gelijk aan de productregistratie's.

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
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NVT: Er worden geen gangbare hoog-risicoproducten verwerkt.

Scheiding en traceerbaarheid

Wat is er beoordeeld?9.1

Traceerbaarheid is beoordeeld aan de hand van een weekproductie overzicht

Verkochte producten zijn te koppelen aan aangevoerde dieren en datum van slacht

Scheiding: er wordt per concept geslacht: bio is een aparte concept of categorie.

Scheiding fysiek bij ontvangst en in ontvangst ruimte voor slacht; dit gezien bij rondgang. Daarna 

scheiding per slachthaak. Dit voldoet. Afvoer is in aparte vrachtwagens (geen gangbaar erbij in).

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

aanvoer, afvoer is beoordeeld aan de hand van opgesteld weekoverzicht

Aankoop en verkoop gebeurt via VION Trading

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

NVT: Er worden geen producten aangekocht.

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

gecertificeerd bedrijf?

10.3

NVT: Er worden geen producten of diensten aangekocht

Toelichting:

slachterij VION Groenlo koopt niet zelf in

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

x

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

Nee
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