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VION Scherpenzeel B.V.Bedrijfsnaam: Datum inspectie: 17-08-2021

1 van 6Pagina's:Online_1801562_Rapportnummer:

Type inspectie: BIO - BasisInspectie - Bereiding

026059Skalnr:

038 4268 181

E-mail:

Telefoon:

Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Skal

Adres:

Bedrijfsnaam:

Opdrachtgever

Inspecteur:

Bedrijfsnaam:

Uitvoerende organisatie

026059

edward.de.haas@vionfood.co

m

0031 033 2775151

E-mail:

Telefoon nr.:

Contactpersoon:

't Zwarte Land 13

VION Scherpenzeel B.V.

Skalnr.:

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam:

Locatie:

Informatie betrokken partijen:

bereiding@skal.nl

Rien Buitink

Skal

3925 CK SCHERPENZEEL GLD

E.S. de Haas

Certificaatgegevens

03-09-2020 tot 31-12-2021Geldigheid certificaat:

1448000Certificaat nr.:

Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

46 Groothandel

Afwijkingen historie

Opdracht 1825736, Online_1367042_, 03-08-2020

Vragenlijst Inspectie

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

transport aantonen?

 Scheiding is voldoende, maar de registratie is onvoldoende. Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 04-11-2020

Registratie van schoonmaak voorafgaand van bio productie is echter niet aantoonbaar op formulier ( 

F-SPZ-NL-10014 dd 22-05-18 V28) dit voldoet niet .

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

Ja Lichte afwijking

De uiterste hersteldatum is: 04-11-2020

Er is een massabalans voorbereid over 1 dag dit is niet voldoende, de massabalans dient over een 

langere periode te gaan. Dit graag de volgende inspectie opvolgen.
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Algemene inspectievragen

Aanwezigen tijdens de inspectie

Eerste aanspreekpunt Aanhef Naam Functie Aanwezig bij 

opening

Ja Dhr. E. de Haas (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

08:45

Eindtijd inspectie

12:15

Tijdsduur inspectie (in uren)

(= 210 minuten)3.5

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.

Uit bovenstaande blijkt dat het bedrijf correct is gecertificeerd voor zijn activiteiten, producten en 

bedrijfsgegevens.

Bedrijfsbeschrijving beoordeeld. Voldoet. Bedrijf is BRC Food gecertificeerd.

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

nodig afgemeld?

1.2.1

Voldoet: Ja

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

Ja

Was de contactpersoon voor Skal aanwezig (bij bevestigde aangekondigde inspectie)1.2.4

Ja

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

Ja, alle gecertificeerde bio activiteiten worden actief uitgevoerd.

Zijn er incidenten geweest na de vorige inspectie en zo ja, zijn deze gemeld bij Skal?1.8

Voldoet: 

Geen incidenten betreffende de biostatus van producten.

De totale omzet over een jaar bedraagt .... euro. Dit wordt ondersteund door de jaarrekening van het afgelopen 

jaar.

1.13.1

Bekend

Omzetbedrag in Euro's:

580000000

Het percentage bio betreft ... %. Dit is een inschatting.1.13.2

Bekend

Bio percentage in procenten:

1

De totale omzet in biologische producten over het afgelopen jaar bedraagt dan .... euro.1.13.3

Bekend

Omzetbedrag in Euro's:

595000

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 meerdere bedrijven op dit adres gevestigd?1.14.2

Nee

Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?1.15

Ja

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

BRC Food

Heeft het bedrijf analyses uitgevoerd naar voor bio niet toegestane stoffen op producten en/of grondstoffen?1.19
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NVT: Nee, het bedrijf laat geen analyses uitvoeren.

Beschikt u over een bedrijfsbeschrijving aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of u correct bent 

gecertificeerd?

1.22

Ja

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

Nee

Verkopen en afvoer

Wat is er beoordeeld?6.1

Er is een massabalans opgesteld voor het product bio spareribs Periode: 01-09-2020 tm 

02-10-2020.

De massabalans gaat nu over een periode van één maand. Hiermee kan de afwijking van vraag 

13.4 worden afgesloten. 

Beginvoorraad: 0 kg

Aanvoer/aankoop: 6199 kg

Uitvalverlies: 108,28kg

Verkoop: 6090,72kg

Eindvoorraad: 0kg

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.

Er waren geen uitgaande facturen aanwezig. De overdracht van de partijen gaat van VION 

Scherpenzeel naar VION International BV door middel van een intercompany verrekening.  De 

verkoopfactuur van VION International BV, waarop de in de massabalans genoemde producten 

staan vermeld, werd wel overlegd. Factnr. 5420019547, d.d. 10.11.2020. 

Uitgaande vrachtbonnen beoordeeld, o.a. uit de periode van de massabalans. Deze zijn volledig 

en correct opgesteld.

O.a. gezien:

Pakbon/vrachtbrief nummer: 249321

Pakbon/vrachtbrief datum: 2-10-2020

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

Voldoet: Ja

Is de door het bedrijf uitgevoerde massabalans voldoende?6.3

Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja

Administratie

Wat is er beoordeeld?7.1

Op basis van de beoordeelde massabalansen en de tijdens de inspectie overlegde administratie 

kan gesteld worden dat deze voldoende inzichtelijk en controleerbaar is.

Financiële traceerbaarheid is aantoonbaar op basis van lotnummers.

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

Voldoet: Ja

Zijn de financiële stromen van verkoop naar aankoop volledig traceerbaar?7.5

Voldoet: Ja, alle verkochte producten zijn aantoonbaar traceerbaar naar de aankopen

Is de gevraagde documentatie binnen de gestelde termijn opgestuurd?7.6

NVT: N.V.T
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Recepturen

Wat is er beoordeeld?8.1

Beoordeelde verkochte/geproduceerde producten zijn gecertificeerd middels Skal 

productspecificatie nr. 72102. Enkelvoudig product.

Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten uit de steekproef een goedgekeurde 

productspecificatie van zichzelf en/of opdrachtgever?

8.2

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

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

Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?8.3

Voldoet: Ja

Risico, scheiding en traceerbaarheid

Wat is er beoordeeld?9.1

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. De uitvoering voldoet. Hiermee kan de afwijking onder 9.2 

worden afgesloten. 

Tijdens de rondgang de interne aanduidingen beoordeeld. Alle producten zijn herkenbaar en 

traceerbaar.

De risico analyse is volledig en voldoet voor het proces.

Traceerbaarheid beoordeeld. Procedure traceerbaarheid biedt voldoende borging. Op basis van 

ordernummers en lotnummers zijn de interne stromen traceerbaar. De praktische uitvoering in 

de massabalansen beoordeeld en de uitvoering voldoet.

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

transport aantonen?

9.2

Voldoet: Ja

Heeft het bedrijf dat verwerkte levensmiddelen of diervoeders produceert een volledige biologische risicoanalyse 

uitgevoerd?

9.4

Voldoet: Ja

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

Voldoet: Ja

Inkoop en aanvoer

Wat is er beoordeeld?10.1
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Alle beoordeelde aankoopfacturen, o.a. uit de periode van de massabalans, omschrijven de 

desbetreffende producten als biologisch.

De facturen zijn afkomstig van o.a. Skal 108821 (geldig tot 31.12.2022)

O.a. gezien:

Factuurnummer: 422070136

Factuurdatum: 3.9.2020

Van de leveranciers zijn geldige certificaten inzichtelijk.

O.a. gezien pakbon/vrachtbrief nummer:207043

Pakbon/vrachtbrief datum:01-09-2020

De ingangscontrole beoordeeld. ProcedureSPZ-NL-10030 benoemt de verplichte bio items om te 

beoordelen. Registratie vindt plaats op SPZ-NL-10013. Dit beoordeeld voor o.a. de ontvangsten uit 

de massabalans.

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

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?

10.3

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?10.4

Voldoet: Ja

Afsluiting

Wat en hoe beoordeeld?13.1

Geen bijzonderheden. Er is een massabalans opgesteld voor het product bio spareribs Periode: 

01-09-2020 tm 02-10-2020.

De massabalans gaat nu over een periode van één maand. Hiermee kan de afwijking van vraag 

13.4 worden afgesloten.

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

Nee

Zijn er aanbevelingen?13.5

Nee
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