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46 Groothandel
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Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij 

opening

Ja Dhr. Grunder (Hoofd)Kwaliteit Ja

Ja Mevr. Elderink Algemeen 

medewerker

Ja

Ja Dhr. Sima (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)?

25

Tijdsduur inspectie

Starttijd inspectie

10:35

Eindtijd inspectie

14:00

Tijdsduur inspectie (in uren)

(= 205 minuten)3.42

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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Inspectiegegevens, Vragenlijst Inspectie

1 Inventarisatie

Wat is er beoordeeld?1.1

Uit het gesprek, de rondgang en de administratie blijkt dat bedrijf op deze locatie optreedt als 

groothandel en verwerker van vleesproducten. Er worden gangbare en biologische producten 

omgepakt, verhandeld, opgeslagen en verwerkt.

Voor wat betreft biologisch gaat het om het ompakken en opslaan van biologisch varkensvlees.

Verkoop vindt onder eigen handelsnaam plaats.

Klachtenregistratie beoordeeld: Procedure klachten P-SPZ-NL-10008, deze voldoet.

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.

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.

Wat is de omvang van het bereidend bedrijf?1.20

Groot industrieel (4:20)

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-SPZ-NL 10174 van datum 07-07-2021

plattegrond: van datum 16-09-2022

Deze bevat de door Skal gevraagde informatie.

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:

Procedure ingangscontrole is opgenomen onder Ontvangst controle P-SPZ-NL-10030 van datum 

16-05-2022

Procedure scheiding is opgenomen onder Kanalisatie SPZ-nl-10025 van datum 12-05-2022

Procedure traceerbaarheid is opgenomen onder P-SPZ-NL-10013 van datum 1-07-2022

deze voldoen.

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

Nee
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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:

Inventarisatie van de risico's is opgenomen onder P-SPZ-NL-10174, van datum 12-05-2022

Hierin zijn alle Biologische risico’s opgenomen.

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

maatregelen ook actief toegepast?

1.26

Voldoet: Ja, de maatregelen voldoen en worden toegepast

Toelichting:

Maatregelen van de geïnventariseerde risico's zijn opgenomen onder P-SPZ-NL-10174, van datum 

12-05-2022.

De risicoanalyse, als vermeld, is volledig uitgevoerd en leidt naar de vermelde 

procedures/werkinstructies.

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

Voldoet: Er zijn analyses uitgevoerd en deze zijn door het bedrijf geadministreerd. De analyses 

zijn volgens de meldwijzer beoordeeld en, indien nodig, gemeld aan Skal.

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

Beoordeeld: Massabalansen, aanvoergegevens, verkoopgegevens, afvoergegevens.

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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Er is een massabalans opgesteld voor het product bio varkensvlees Periode: week 43 (26-10-2022)

Beginvoorraad: 0 kg (Er wordt enkel op order geproduceerd, enkel eens in de 2 weken op 

woensdag) Er is geen begin voorraad en eindvoorraad.

Aanvoer/aankoop: 11477kg 

verwerkt in productie.

Verkoop: 11313 kg (in diverse verkopen, producties en verwerkingen o.a. Mager met 80/20 en 

schouder 4D Bio.

Eindvoorraad: 0 kg

Verschil: 164 kg is verklaarbaar door productieverlies en snijverlies

Onder andere de volgende documenten gezien ter onderbouwing:

Aankoop factuur: 4222704370 van d.d. 28-10-2022 met ordernummer 433232 van leverancier  Nico 

Vandendriessche BE-BIO-02

Aanvoer document : CMR V22014086 van  d.d. 25-10-2022 en pakbon met PO 433232 van 

25-10-2022

Productie formulier: SSOP van 26-10-2022, gezien dat er diverse soorten technische delen van 

gesneden worden, o.a.ham snippers en nekspek.

Verkoop factuur: o.a. 4222027858 van d.d. 27-10-2022 aan Vion Scherpenzeel

De gegevens uit de balans wordt onderbouwd middels aankoopfacturen, ingaande en uitgaande

vrachtdocumenten en mutatieoverzichten. Traceerbaarheid op basis van lotnummers. De balans

is hiermee sluitend.

Zijn eventuele biologische reststromen met de juiste aanduidingen afgezet?6.5

NVT: Er zijn geen reststromen.

Voldoen de aanduidingen op de beoordeelde etiketten?6.6.1

Voldoet: Ja, alle beoordeelde etiketten bevatten de verplichte aanduidingen

Toelichting:

Gezien etiket met artikelnummer 47727 Wang Zonder zwoerd bio, deze voldoet.

Voldoen de aanduidingen op de beoordeelde leverdocumenten?6.6.2

Voldoet: Ja, alle beoordeelde leverdocumenten bevatten de verplichte aanduidingen

Toelichting:

Onder andere beoordeeld:

Leverdocument Verkoop factuur: o.a. 4222027858 van d.d. 27-10-2022 aan Vion Scherpenzeel

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

Wat is er beoordeeld?7.1

Op basis van de beoordeelde administratie (aanvoer en/of aankoop, afvoer en/of verkoop, 

voorraad & productie) kan gesteld worden dat de administratie inzichtelijk en controleerbaar is.

Het bedrijf maakt gebruik van het digitale systeem Inova.

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
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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

N.v.t. geen recepturen, wel product registraties gezien o.a. 72102 Organic Pork (biologisch 

varkensvlees) dit betreft een enkelvoudige product.

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

Scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens producties, opslag, transport.

Onder andere productie d.d. 26-10-2022

Aantoonbare scheiding op basis van reinigingsregistratie SSOP Snijlijn 2 van 26-10-2022.

Bedrijf werkt op basis van kanalisatie en werken met kleurcodes (bio is groen)

Scheiding beoordeeld: Procedure reiniging & desinfectie biedt voldoende borging. Registratie

van een schone lijn schone materialen vindt plaats op SPZ-NL-10033. Dit beoordeeld voor de

producties uit de massabalans, dit voldoet.

Bio productie vind altijd plaats op een schonen lijn, gezien op registratie SPZ-NL-10033. Er was 

geen opslag aangezien er enkel geproduceerd wordt op de woensdagen om de 2 weken.

Aanduidingen die het bedrijf op interne producten gebruikt, de biologische producten zijn

herkenbaar middels etiketten en kistkaarten die voldoen.

Traceerbaarheid fysieke product stromen:

Deze is gewaarborgd en aantoonbaar middels gebruik op basis van ordernummers en 

lotnummers zijn de interne stromen traceerbaar. tevens ook met etiketten en kistkaarten in de 

productie.

Traceerbaarheid financiële product stromen:

Deze is gewaarborgd en aantoonbaar middels lotnummers op aanvoer en afvoer documenten 

zoals facturen en pakbonnen. Dit gezien in het digitale systeem Inova, dit voldoet.

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

Van de producten uit de massabalans de inkoopgegevens, aanvoergegevens, certificaten 

leveranciers, ingangscontrole.

Onder andere:

Biologisch product biologisch varkensvlees is aantoonbaar biologisch ingekocht blijkt uit 

aanleverdocument (factuur 4222704370 van d.d. 28-10-2022 met ordernummer 433232.

Op alle leveringsdocumenten (inkoop) is de bio-status correct vermeld.

Van de leveranciers/opdrachtgevers van de producten uit de massabalans is het geldige

certificaat aanwezig.

o.a.: Nico Vandendriessche BE-BIO-02

Ingangscontrole van product biologisch varkensvlees op d.d. 26-10-2022, registratie op Form CCP 

1 Ontvangsten F-SPZ-NL-10013.

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

Voldoet: Ja, alle beoordeelde biologische verkochte producten/grondstoffen zijn aantoonbaar 

biologisch ingekocht.

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:

o.a. Nico Vandendriessche BE-BIO-02 en Noordvlees van Gool BE-BIO-02

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 overige opmerkingen.

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

Nee
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