
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-11-2016
Nummer controleur
Begintijd 14:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst JZ1622 Systeeminsp. procesbeheersing
Geldig vanaf 01-01-2016

Procesbeheersing

Vraag 1 Toepassen behandeling
Antwoord Geen opmerking

Vraag 2 Meten en registreren procesparameters
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Bewaking behalen kritische grenswaarden
Antwoord Geen opmerking

Vraag 4 Toepassen corrigerende acties
Antwoord Geen opmerking

Maatregelen

Vraag 5 Heeft u een corrigerende maatregel genomen?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-01-2016
Nummer controleur
Begintijd 15:00
Bezoekreden AL horen, info, overleg

Inspectielijst

Lijst JZ1618 Herinspectie DBP NIET 
retribueerbaar               

Geldig vanaf 01-01-2016

Maatregelen

Vraag 1 Datum bezoek naar aanleiding waarvan deze herinspectie wordt uitgevoerd:
Antwoord 20150923

Vraag 2 Zijn de tijdens het eerdere bezoek geconstateerde tekortkomingen verholpen?
Antwoord Ja

Vraag 3 Heeft u een corrigerende maatregel genomen?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-09-2015
Nummer controleur
Begintijd 13:00
Bezoekreden AL herinspectie.

Inspectielijst

Lijst JT15A-17 Def. erk./ond. omzetting 
DBP/AP in biogas/compost          

Geldig vanaf 01-01-2015

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Onderhoud

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Wat voor bedrijf betreft het?
Antwoord

Vraag 3 Het digestaat of de compost van de installatie moet worden beschouwd als...
Antwoord Verwerkt (EU)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 4 Uitrusting installatie
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Scheiding tussen installatie en landbouwhuisdieren, voeder en strooisel
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Reinigings- en ontsmettingsplaats recipiënten en voertuigen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Geschiktheid reinigingsmateriaal en -middelen
Antwoord Geen opmerking

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 8 Opslag DBP tussen aanvoer en omzetting
Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Reiniging en ontsmetting recipiënten en voertuigen onbehandeld materiaal
Antwoord Geen opmerking
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ongediertebestrijding
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Reinigingsprocedures en controle hygiëne
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Staat van onderhoud installaties en apparatuur
Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Werkwijze voorkómen herverontreiniging
Antwoord Geen opmerking

Vraag 14 Toepassing omzettingsparameters
Antwoord Geen opmerking

Vraag 15 Monstername en microbiologisch laboratoriumonderzoek
Antwoord Opmerking
Toelichting Op woensdag 23 september omstreeks 13:00 en later is er bij uw bedrijf  

 •
 •
 • Erkenningsnummer volgens artikel 24 Vo(EG) 1069/2009 
 •

 Een inspectie erkenningsonderhoud en herinspectie uitgevoerd, betreffende; niet correct opslag van de verwerkte
digistaat uitgevoerd. Deze omissie is opgeheven.

U vertelde dat uw eigen monsternames van het digistaat bestaat uit 2 deel monsters ( N=2),
voor biogasinstallatie die erkend zijn volgens de dierlijke bijproducten verordening Vo(EG) 1069/2009 en de uitvoeringen
verordening Vo(EG) 142/2011
geldt een andere norm namelijk N=5 dit betekend dat niet voldoet met betrekking tot MO.  

Naast de HACCP verplichting, waarin beschreven, zou, moeten zijn hoe en met welke frequentie het bedrijf het
gistresidu toets aan de wettelijke normen gelden voor  ook nog de eigen controles artikel 28
Artikel 29 
Risicoanalyse en kritische controlepunten 
1. Exploitanten die een van de volgende activiteiten uitvoeren, zorgen voor de invoering, toepassing en handhaving van
een permanente schriftelijke procedure of permanente schriftelijke procedures op basis van de beginselen van
risicoanalyse en kritische controlepunten (Hazard analysis and critical control points, HACCP) voor de: 
b) omzetting van dierlijke bijproducten in biogas en compost; 
2. De in lid 1 gespecificeerde exploitanten zorgen er met name voor dat zij: 
a) elk gevaar onderkennen dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet worden; 
b) de kritieke controlepunten identificeren in het stadium of de stadia waarin beheersing essentieel is om een gevaar te
voorkomen of te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren; 
c) grenswaarden vaststellen voor de kritieke controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat aanvaardbaar en wat niet
aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar; 
d) efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vaststellen en toepassen; 
e) corrigerende maatregelen vaststellen wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder
controle is; 
f) procedures vaststellen om te verifiëren of de onder a) tot en met e) genoemde maatregelen volledig zijn en naar
behoren functioneren. Deze verificatieprocedures worden regelmatig toegepast; 
g) op de aard en de omvang van het bedrijf afgestemde documenten en registers opstellen waaruit blijkt dat de onder a)
tot en met f) omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast. 
3. Ingeval een product, een verwerking of een stadium van productie, verwerking, opslag of distributie enige wijziging
ondergaat, dient de exploitant de procedures te herbezien en, waar nodig, aan te passen. 

 Eigen controles 

Artikel 28 
Eigen controles 
Exploitanten zorgen voor de invoering, toepassing en handhaving van eigen controles in hun inrichtingen om op de
naleving van deze verordening toe te zien. Zij zorgen ervoor dat geen dierlijke bijproducten of afgeleide producten
waarvan wordt vermoed of is vastgesteld dat zij niet aan deze verordening voldoen, de inrichtingen of bedrijven verlaten,
tenzij deze bestemd zijn om te worden verwijderd.

Hieronder een stukje uit de pdf bijlage die destijds aan  verzonden is en later ook diverse malen besproken
is.
Punt 6
Representatieve monsters van het digestaat die tijdens of onmiddellijk na verwerking in de
Biogasinstallatie worden genomen om het proces te bewaken moeten aan de volgende normen voldoen:
-  Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g; of
-  Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;
Deze formule houdt in dat er vijf monsters genomen moeten worden waarvan apart het kiemgetal van E. Coli of
Enterococcaceae moet worden bepaald. Van de 5 uitslagen die dat oplevert mag er één een waarde tussen de 1000 en
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INSPECTIELIJST (vervolg)

5000 kolonievormende eenheden per gram (kve/g) te zien geven. De overige vier monsters mogen niet meer dan 1000
kve/g bevatten.
Representatieve monsters van het digestaat, die tijdens de opslag bij de biogasinstallatie of bij uitslag uit het bedrijf
worden genomen, moeten voldoen aan de volgende norm:
-  Salmonella: geen in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
Deze formule houdt in dat er vijf monsters genomen moeten worden voor onderzoek op de aanwezigheid van
Salmonella. In geen van deze vijf monsters mag Salmonella worden aangetoond. Eventueel mag van de vijf monsters
een mengmonster gemaakt worden. (door het lab en dat het lab een mengmonster heft gemaakt moet vermeld staan op
het formulier)
Digestaat dat niet aan de microbiologische eisen voldoet moet als niet-verwerkt worden beschouwd en opnieuw worden
verwerkt. 
In het geval van besmetting met Salmonella moet het digestaat gehanteerd of vernietigd worden overeenkomstig de
instructies van de VWA.

M.b.t. de handelsdocumenten(Zie bijlage);

Als uit een eigen controle ( art 28 en art 29 ) blijkt dat het uit “client” gegenereerd handelsdocument niet voldoet aan de
eisen zoals voorgeschreven in Vo(EU) 142/2011 bijlage VIII zal er toch een volledig en correct handelsdocument
opgesteld moeten worden dat wel aan de eisen van bijlage VIII voldoet. Dit eigen opgestelde handelsdocument (in 3
voud) zal dan de partij moeten begeleiden. 

 is in het verleden volledig geïnformeerd over de eisen ( incl. voorbeelden) waaraan een handelsdocument
bijlage VIII Vo(EG)142/2011 moet voldoen.
 

Verz., verv. en traceerbaarheid

Vraag 16 Naleving voorschriften verzamelen, vervoer en traceerbaarheid dierlijke bijproducten 
en afgeleide producten.                                                              

Antwoord Opmerking

Aanvullende informatie

Vraag 17 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee,
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-09-2015
Nummer controleur
Begintijd 13:00
Bezoekreden AL herinspectie.

Inspectielijst

Lijst JT15A-17 Def. erk./ond. omzetting 
DBP/AP in biogas/compost          

Geldig vanaf 01-01-2015

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Onderhoud

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Wat voor bedrijf betreft het?
Antwoord

Vraag 3 Het digestaat of de compost van de installatie moet worden beschouwd als...
Antwoord Verwerkt (EU)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 4 Uitrusting installatie
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Scheiding tussen installatie en landbouwhuisdieren, voeder en strooisel
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Reinigings- en ontsmettingsplaats recipiënten en voertuigen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Geschiktheid reinigingsmateriaal en -middelen
Antwoord Geen opmerking

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 8 Opslag DBP tussen aanvoer en omzetting
Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Reiniging en ontsmetting recipiënten en voertuigen onbehandeld materiaal
Antwoord Geen opmerking
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ongediertebestrijding
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Reinigingsprocedures en controle hygiëne
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Staat van onderhoud installaties en apparatuur
Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Werkwijze voorkómen herverontreiniging
Antwoord Geen opmerking

Vraag 14 Toepassing omzettingsparameters
Antwoord Geen opmerking

Vraag 15 Monstername en microbiologisch laboratoriumonderzoek
Antwoord Opmerking
Toelichting Op woensdag 23 september omstreeks 13:00 en later is er bij uw bedrijf  

 •
 •
 • Erkenningsnummer volgens artikel 24 Vo(EG) 1069/2009 
 •

 Een inspectie erkenningsonderhoud en herinspectie uitgevoerd, betreffende; niet correct opslag van de verwerkte
digistaat uitgevoerd. Deze omissie is opgeheven.

U vertelde dat uw eigen monsternames van het digistaat bestaat uit 2 deel monsters ( N=2),
voor biogasinstallatie die erkend zijn volgens de dierlijke bijproducten verordening Vo(EG) 1069/2009 en de uitvoeringen
verordening Vo(EG) 142/2011
geldt een andere norm namelijk N=5 dit betekend dat  niet voldoet met betrekking tot MO.  

Naast de HACCP verplichting, waarin beschreven, zou, moeten zijn hoe en met welke frequentie het bedrijf het
gistresidu toets aan de wettelijke normen gelden voor ook nog de eigen controles artikel 28
Artikel 29 
Risicoanalyse en kritische controlepunten 
1. Exploitanten die een van de volgende activiteiten uitvoeren, zorgen voor de invoering, toepassing en handhaving van
een permanente schriftelijke procedure of permanente schriftelijke procedures op basis van de beginselen van
risicoanalyse en kritische controlepunten (Hazard analysis and critical control points, HACCP) voor de: 
b) omzetting van dierlijke bijproducten in biogas en compost; 
2. De in lid 1 gespecificeerde exploitanten zorgen er met name voor dat zij: 
a) elk gevaar onderkennen dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet worden; 
b) de kritieke controlepunten identificeren in het stadium of de stadia waarin beheersing essentieel is om een gevaar te
voorkomen of te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren; 
c) grenswaarden vaststellen voor de kritieke controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat aanvaardbaar en wat niet
aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar; 
d) efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vaststellen en toepassen; 
e) corrigerende maatregelen vaststellen wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder
controle is; 
f) procedures vaststellen om te verifiëren of de onder a) tot en met e) genoemde maatregelen volledig zijn en naar
behoren functioneren. Deze verificatieprocedures worden regelmatig toegepast; 
g) op de aard en de omvang van het bedrijf afgestemde documenten en registers opstellen waaruit blijkt dat de onder a)
tot en met f) omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast. 
3. Ingeval een product, een verwerking of een stadium van productie, verwerking, opslag of distributie enige wijziging
ondergaat, dient de exploitant de procedures te herbezien en, waar nodig, aan te passen. 

 Eigen controles 

Artikel 28 
Eigen controles 
Exploitanten zorgen voor de invoering, toepassing en handhaving van eigen controles in hun inrichtingen om op de
naleving van deze verordening toe te zien. Zij zorgen ervoor dat geen dierlijke bijproducten of afgeleide producten
waarvan wordt vermoed of is vastgesteld dat zij niet aan deze verordening voldoen, de inrichtingen of bedrijven verlaten,
tenzij deze bestemd zijn om te worden verwijderd.

Hieronder een stukje uit de pdf bijlage die destijds aan  verzonden is en later ook diverse malen besproken
is.
Punt 6
Representatieve monsters van het digestaat die tijdens of onmiddellijk na verwerking in de
Biogasinstallatie worden genomen om het proces te bewaken moeten aan de volgende normen voldoen:
-  Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g; of
-  Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;
Deze formule houdt in dat er vijf monsters genomen moeten worden waarvan apart het kiemgetal van E. Coli of
Enterococcaceae moet worden bepaald. Van de 5 uitslagen die dat oplevert mag er één een waarde tussen de 1000 en
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Document 4



INSPECTIELIJST (vervolg)

5000 kolonievormende eenheden per gram (kve/g) te zien geven. De overige vier monsters mogen niet meer dan 1000
kve/g bevatten.
Representatieve monsters van het digestaat, die tijdens de opslag bij de biogasinstallatie of bij uitslag uit het bedrijf
worden genomen, moeten voldoen aan de volgende norm:
-  Salmonella: geen in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
Deze formule houdt in dat er vijf monsters genomen moeten worden voor onderzoek op de aanwezigheid van
Salmonella. In geen van deze vijf monsters mag Salmonella worden aangetoond. Eventueel mag van de vijf monsters
een mengmonster gemaakt worden. (door het lab en dat het lab een mengmonster heft gemaakt moet vermeld staan op
het formulier)
Digestaat dat niet aan de microbiologische eisen voldoet moet als niet-verwerkt worden beschouwd en opnieuw worden
verwerkt. 
In het geval van besmetting met Salmonella moet het digestaat gehanteerd of vernietigd worden overeenkomstig de
instructies van de VWA.

M.b.t. de handelsdocumenten(Zie bijlage);

Als uit een eigen controle ( art 28 en art 29 ) blijkt dat het uit “client” gegenereerd handelsdocument niet voldoet aan de
eisen zoals voorgeschreven in Vo(EU) 142/2011 bijlage VIII zal er toch een volledig en correct handelsdocument
opgesteld moeten worden dat wel aan de eisen van bijlage VIII voldoet. Dit eigen opgestelde handelsdocument (in 3
voud) zal dan de partij moeten begeleiden. 

is in het verleden volledig geïnformeerd over de eisen ( incl. voorbeelden) waaraan een handelsdocument
bijlage VIII Vo(EG)142/2011 moet voldoen.
 

Verz., verv. en traceerbaarheid

Vraag 16 Naleving voorschriften verzamelen, vervoer en traceerbaarheid dierlijke bijproducten 
en afgeleide producten.                                                              

Antwoord Opmerking

Aanvullende informatie

Vraag 17 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee,
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 06-05-2015
Nummer controleur
Begintijd 14:15
Bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift

Inspectielijst

Lijst JE15 DBP Klachten en meldingen
Geldig vanaf 01-01-2015

Dierlijke bijproducten

Vraag 1 Gegevens klacht/melding:
Antwoord
Toelichting  had tijdens zijn controle rit gezien dat bij  (  

 opgeslagen wordt in aanhangers die niet voldoen aan de eis van gesloten recipiënten.
Verder had hij een Poolse vrachtwagen gezien op de locatie Holland.
Het is niet duidelijk of van die locatie geladen wordt voor Polen deze locatie is niet erkend als opslag van OM/BV.
Tijdens de controle zijn de handelsdocumenten gecontroleerd en hierop stond vermeld dat OM/BV bestemming Polen
geladen wordt vanaf locatie 
Het is niet aantoonbaar of dat van locatie Holland OM/BV is afgevoerd dit zal alleen duidelijk zijn als dit daad werkelijk
geconstateerd wordt.

Vraag 2 Is de klacht of melding gegrond?
Antwoord Mogelijk wel
Toelichting zie bovenstaande opmerking, alleen bij daadwerkelijke constatering kan aangetoond worden dat er mogelijk sprake is

van een overtreding.

Aanvullende informatie

Vraag 3 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord SW,

Blz.    JE15 DBP Klachten en meldingen 06-mei-2015 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 02-12-2013
Nummer controleur
Begintijd 13:00
Bezoekreden AL herinspectie.

Inspectielijst

Lijst JT13 Herinspectie toezicht DBP 
erkend bedrijf/toestemming     

Geldig vanaf 01-01-2013

Aanvullende informatie

Vraag 1 Datum bezoek naar aanleiding waarvan deze herinspectie wordt uitgevoerd:
Antwoord 20130723

Vraag 2 Zijn de tijdens het eerdere bezoek geconstateerde tekortkomingen verholpen?
Antwoord Ja
Toelichting herinspectie gevaren analyse - geen inhoudelijke beoordeling alleen, zoals afgesproken inspectie op de aanwezigheid.

Vraag 3 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Blz.JT13 Herinspectie toezicht DBP erkend 02-dec-2013 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-07-2013
Nummer controleur
Begintijd 12:00
Bezoekreden AL herinspectie.

Inspectielijst

Lijst JT13 Herinspectie toezicht DBP 
erkend bedrijf/toestemming     

Geldig vanaf 01-01-2013

Aanvullende informatie

Vraag 1 Datum bezoek naar aanleiding waarvan deze herinspectie wordt uitgevoerd:
Antwoord 20120927

Vraag 2 Zijn de tijdens het eerdere bezoek geconstateerde tekortkomingen verholpen?
Antwoord Geen van alle

Vraag 3 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Overig, nl.;
Toelichting Herinspectie gevaren en risico analyse HACCP plan vergister, In 2012 is afgesproken dat er wel een controle zal plaats

vinden maar handhavend allen SW wordt opgemaakt omdat nog niet duidelijk is hoe de gevaren en risico analyse
beoordeeld gaat worden.
SW blijft gehandhaafd

Blz.JT13 Herinspectie toezicht DBP erkend 23-jul-2013 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-10-2012
Nummer controleur
Begintijd 13:00
Bezoekreden AL herinspectie.

Inspectielijst

Lijst JTNT1220 Herinspectie toezicht 
DBP/AP-bedrijf                 

Geldig vanaf 01-01-2012

Aanvullende informatie

Vraag 1 Datum bezoek naar aanleiding waarvan deze herinspectie wordt uitgevoerd:
Antwoord 20120927

Vraag 2 Zijn de tijdens het eerdere bezoek geconstateerde tekortkomingen verholpen?
Antwoord Niet allemaal
Toelichting De registratie tijd temp gegevens zijn weer in te zien.

Vraag 3 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Blz.JTNT1220 Herinspectie toezicht 23-okt-2012 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-09-2012
Nummer controleur
Begintijd 10:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst JTNT1212 Omzetting DBP/AP in 
biogas/compost               

Geldig vanaf 01-01-2012

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Onderhoud
Toelichting

 

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Gebruikt het bedrijf van categorie 2-materiaal afgeleide producten die zijn verwerkt 
met verwerkingsmethode 1?                                                            
                                                                                     

Antwoord

Vraag 4 Gebruikt het bedrijf van categorie 3-materiaal afgeleide producten die zijn  
verwerkt met één van de verwerkingsmethoden 1 t/m 7?                         

Antwoord

Vraag 5 Gebruikt het bedrijf categorie 3-materiaal dat elders gepasteuriseerd of ontsmet is?
                                                                                    

Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord

Vraag 8 Exporteert het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord
Toelichting
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Beschouwt de biogasinstallatie het digestaat als niet-verwerkt materiaal?
Antwoord Nee

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 10 Uitrusting installatie
Antwoord Opmerking
Toelichting Er is momenteel een storing, er zal op korte termijn een herinspectie plaats vinden.

Vraag 11 Scheiding tussen installatie en landbouwhuisdieren, voeder en strooisel
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Reinigings- en ontsmettingsplaats recipiënten en voertuigen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Geschiktheid reinigingsmateriaal en -middelen
Antwoord Geen opmerking

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 14 Opslag DBP tussen aanvoer en omzetting
Antwoord Geen opmerking

Vraag 15 Reiniging en ontsmetting recipiënten en voertuigen onbehandeld materiaal
Antwoord Geen opmerking

Vraag 16 Ongediertebestrijding
Antwoord Geen opmerking

Vraag 17 Reinigingsprocedures en controle hygiëne
Antwoord Geen opmerking

Vraag 18 Staat van onderhoud installaties en apparatuur
Antwoord Opmerking
Toelichting Er is momenteel een storing, er zal op korte termijn een herinspectie plaats vinden.

Vraag 19 Werkwijze voorkómen herverontreiniging
Antwoord Geen opmerking

Vraag 20 Toepassing omzettingsparameters
Antwoord Opmerking
Toelichting Er is momenteel een storing, er zal op korte termijn een herinspectie plaats vinden.

Vraag 21 Laboratorium
Antwoord Geen opmerking

Vraag 22 Uitslag microbiologisch onderzoek
Antwoord Geen opmerking

Aanvullende informatie

Vraag 23 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Overig, nl.;
Toelichting Er is momenteel een storing, er zal op korte termijn een herinspectie plaats vinden.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-09-2012
Nummer controleur
Begintijd 10:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst JTNT1217 Systeem insp. verz., verv. 
& traceerbaarheid DBP/AP            

Geldig vanaf 01-01-2012

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 1 Wat voor bedrijf betreft het?
Antwoord Biogasinst.,
Toelichting

 

Vraag 2 Wat voor bedrijf betreft het?
Antwoord NVT,

Vraag 3 Het bedrijf verwerkt, omzet, hanteert, slaat op, verbrandt, vervaardigd, behandelt, 
handelt, transporteert, of gebruikt het volgende materiaal:                         

Antwoord
Toelichting

Verz., verv. en traceerbaarheid

Vraag 4 Naleving eisen voertuigen en recipiënten
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Naleving eisen temperatuuromstandigheden
Antwoord N.v.t.

Vraag 6 Naleving eisen identificatie
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Worden DBP en afgeleide producten tijdens het vervoer vergezeld van het 
voorgeschreven handelsdocument of gezondheidscertificaat?               

Antwoord Geen opmerking

Vraag 8 Worden de handelsdocumenten opgemaakt en ingevuld conform de regelgeving?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Naleving eisen administratie
Antwoord Geen opmerking
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Worden de administratie en handelsdocumenten of gezondheidscertificaten de vereiste 
tijd bewaard?                                                                       

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Is er een doeltreffend traceerbaarheidssysteem aanwezig?
Antwoord Geen opmerking

Aanvullende informatie

Vraag 12 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Vraag 13 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-09-2012
Nummer controleur
Begintijd 10:00
Bezoekreden AL horen, info, overleg

Inspectielijst

Lijst JTNT1222 Ondersteuning in traject 
naar erkenning DBP/AP             

Geldig vanaf 01-01-2012

Erkenningen veterinair

Vraag 1 Heeft het bedrijf een erkenning of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 nodig?                                                                 
                                                                                 

Antwoord Ja

Vraag 2 Heeft het bedrijf al een erkenning of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 aangevraagd?                                                              
                                                                                    

Antwoord Nee
Toelichting Het bedrijf is al erkend

Vraag 3 Waaruit bestond de ondersteuning die tijdens het bezoek is geboden?
Antwoord
Toelichting

Vraag 4 Zijn er mogelijke knelpunten ten aanzien van de voorwaarden voor erkenning of 
toestemming?                                                                  

Antwoord Nee

Blz.JTNT1222 Ondersteuning in traject 27-sep-2012 1

Document 11



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 29-08-2011
Nummer controleur
Begintijd 11:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst JTNT1112 Omzetting DBP/AP in 
biogas/compost               

Geldig vanaf 31-03-2011

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Onderhoud
Toelichting

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Gebruikt het bedrijf van categorie 2-materiaal afgeleide producten die zijn verwerkt 
met verwerkingsmethode 1?                                                            
                                                                                     

Antwoord

Vraag 4 Gebruikt het bedrijf van categorie 3-materiaal afgeleide producten die zijn  
verwerkt met één van de verwerkingsmethoden 1 t/m 7?                         

Antwoord

Vraag 5 Gebruikt het bedrijf categorie 3-materiaal dat elders gepasteuriseerd of ontsmet is?
                                                                                    

Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord
Toelichting

Vraag 8 Exporteert het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord
Toelichting

Vraag 9 Beschouwt de biogasinstallatie het digestaat als niet-verwerkt materiaal?
Antwoord
Toelichting
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 10 Uitrusting installatie
Antwoord Opmerking
Toelichting

Dit is een erkeningsvoorwaarde.

BIJLAGE V
OMZETTING VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN IN BIOGAS EN COMPOST
HOOFDSTUK I
EISEN VOOR INSTALLATIES
Afdeling 1
Biogasinstallaties
1. Een biogasinstallatie moet beschikken over een pasteurisatie-/ontsmettingstoestel, dat niet overgeslagen kan worden
voor de dierlijke bijproducten of afgeleide producten, waarvan de maximale deeltjesgrootte 12 mm bedraagt alvorens dit
toestel binnen te gaan; dit toestel is uitgerust met:
a) apparatuur waarmee kan worden bewaakt of de temperatuur van 70 °C gedurende een uur wordt bereikt;
b) registreertoestellen die de onder a) bedoelde bewakingsresultaten continu registreren, en
c) een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat het te verwerken materiaal onvoldoende wordt verhit.

2. In afwijking van punt 1 is een pasteurisatie-/ontsmettingstoestel niet verplicht voor biogasinstallaties die alleen worden
gebruikt voor de omzetting van:
a) categorie 2-materiaal dat verwerkt is volgens verwerkingsmethode 1, zoals beschreven in bijlage IV, hoofdstuk III;
b) categorie 3-materiaal dat is verwerkt volgens een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of met
verwerkingsmethode 7 of, indien het materiaal afkomstig is van waterdieren, volgens een van de verwerkingsmethoden
1 tot en met 7, zoals beschreven in bijlage IV, hoofdstuk III;
c) categorie 3-materiaal dat al in een andere erkende installatie is gepasteuriseerd of ontsmet;
d) dierlijke bijproducten die onverwerkt als grondstof mogen worden gebruikt overeenkomstig artikel 13, onder e) ii), van
Verordening (EG) nr. 1069/2009 en deze verordening;
e) dierlijke bijproducten die de in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onder A, beschreven alkalische hydrolyse hebben
ondergaan;
f) de volgende dierlijke bijproducten, mits dit door de bevoegde autoriteit wordt toegestaan:
i) de in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde dierlijke bijproducten, die verwerkt zijn in de
zin van artikel 2, lid 1, onder m), van Verordening (EG) nr. 852/2004 op het tijdstip waarop zij voor andere doeleinden
dan menselijke consumptie worden bestemd;
ii) de in artikel 10, onder g), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde dierlijke bijproducten, of
iii) dierlijke bijproducten die in biogas zijn omgezet, mits de gistingsresiduen daarna overeenkomstig deze verordening
worden gecomposteerd, verwerkt of verwijderd.
3. Indien de biogasinstallatie zich op of naast bedrijfsterreinen bevindt waar landbouwhuisdieren worden gehouden en
de installatie ook andere producten dan alleen mest, melk of biest van deze dieren gebruikt, dient de installatie zich op
een zekere afstand te bevinden van de plaats waar de dieren worden gehouden.
Die afstand moet zodanig zijn dat de biogasinstallatie geen onaanvaardbaar risico voor de overdracht van op mens of
dier overdraagbare ziekten inhoudt.
In ieder geval moet de biogasinstallatie volledig fysiek van de dieren en hun voeder en strooisel worden gescheiden, zo
nodig door een omheining.NL L 54/38 Publicatieblad van de Europese Unie 26.2.2011
4. Elke biogasinstallatie moet beschikken over een eigen laboratorium of gebruikmaken van een extern laboratorium.
Het laboratorium moet zo zijn uitgerust dat het de noodzakelijke analyses kan uitvoeren en moet door de bevoegde
autoriteit erkend zijn; het moet op basis van internationaal erkende normen geaccrediteerd zijn of regelmatig door de
bevoegde autoriteit gecontroleerd worden.

Vraag 11 Scheiding tussen installatie en landbouwhuisdieren, voeder en strooisel
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Reinigings- en ontsmettingsplaats recipiënten en voertuigen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Geschiktheid reinigingsmateriaal en -middelen
Antwoord Geen opmerking

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 14 Opslag DBP tussen aanvoer en omzetting
Antwoord Geen opmerking

Vraag 15 Reiniging en ontsmetting recipiënten en voertuigen onbehandeld materiaal
Antwoord Geen opmerking

Vraag 16 Ongediertebestrijding
Antwoord Geen opmerking
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 17 Reinigingsprocedures en controle hygiëne
Antwoord Geen opmerking

Vraag 18 Staat van onderhoud installaties en apparatuur
Antwoord Geen opmerking
Toelichting

Vraag 19 Werkwijze voorkómen herverontreiniging
Antwoord Geen opmerking

Vraag 20 Toepassing omzettingsparameters
Antwoord Geen opmerking
Toelichting HOOFDSTUK III

OMZETTINGSPARAMETERS
Afdeling 1
Standaardomzettingsparameters
1. Categorie 3-materiaal dat als grondstof in een biogasinstallatie met een pasteurisatie-/ontsmettingstoestel wordt
gebruikt, moet aan de volgende minimumeisen voldoen:
a) maximale deeltjesgrootte vóór het invoeren in de installatie: 12 mm;
b) minimumtemperatuur van al het materiaal in de installatie: 70 °C, en
c) minimumtijd dat het materiaal zonder onderbreking in de installatie is: 60 minuten.
Melk, melkproducten, melkderivaten, biest en biestproducten van categorie 3 mogen echter zonder
pasteurisatie/ontsmetting als grondstof in een biogasinstallatie worden gebruikt, indien zij volgens de bevoegde autoriteit
geen risico opleveren voor de verspreiding van een ernstige op mens of dier overdraagbare ziekte.
De in de eerste alinea, onder b) en c), vastgestelde minimumeisen zijn ook van toepassing op categorie 2-materiaal dat
zonder voorafgaande verwerking in een biogasinstallatie wordt omgezet overeenkomstig artikel 13, onder e) ii), van
Verordening (EG) nr. 1069/2009.
2. Categorie 3-materiaal dat als grondstof in een composteerinstallatie wordt gebruikt, moet aan de volgende
minimumeisen voldoen:
a) maximale deeltjesgrootte vóór het invoeren in de composteerreactor: 12 mm,
b) minimumtemperatuur van al het materiaal in de reactor: 70 °C, en
c) minimumtijd zonder onderbreking: 60 minuten.
De in de eerste alinea, onder b) en c), vastgestelde minimumeisen zijn ook van toepassing op categorie 2-materiaal dat
zonder voorafgaande verwerking tot compost wordt verwerkt overeenkomstig artikel 13, onder e) ii), van Verordening
(EG) nr. 1069/2009.

Vraag 21 Laboratorium
Antwoord Geen opmerking

Vraag 22 Uitslag microbiologisch onderzoek
Antwoord Opmerking
Toelichting

Aanvullende informatie

Vraag 23 Heeft u een interventie toegepast, en zo ja, welke?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 20-09-2010
Nummer controleur
Begintijd 09:30
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OT10042C-35 Optioneel bedrijf-Ov. 
controle borgen vd stromen        

Geldig vanaf 01-01-2010

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 1 Wat voor bedrijf betreft het?
Antwoord

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 2 Scheiding en identificatie van dierlijke bijproducten en verwerkte producten:
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Verzamelen en vervoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten:
Antwoord Geen opmerking

Vraag 4 Hygiëne van voertuigen, recipiënten, uitrusting en apparatuur:
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Afvoer van verpakkingsmateriaal:
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Verzameling van dierlijk materiaal bij de behandeling van afvalwater:
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Afgegeven en bewaren van handelsdocumenten voor dierlijke bijproducten en verwerkte 
producten:                                                                          

Antwoord Geen opmerking
Toelichting  De getoonde handelsdocumenten voldoen.

Vraag 8 Administratie van ontvangen, vervoerde en verzonden dierlijke bijproducten:
Antwoord Geen opmerking
Toelichting  De getoonde handelsdocumenten en administratie voldoen.

Specifieke eisen borgen van de stromen

Vraag 9 Kanalisatie van dierlijke bijproducten en verwerkte producten:
Antwoord Geen opmerking
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Verwerkte mest en verwerkte producten uit mest

Vraag 10 Past het bedrijf de voorgeschreven behandeling toe of is/wordt het proces 
gevalideerd?                                                              

Antwoord

Vraag 11 Voldoen monsters van de verwerkte (producten uit) mest aan de daarvoor geldende 
microbiologische normen?                                                        

Antwoord

Vraag 12 Worden verwerkte (producten uit) mest die niet aan de microbiologische normen 
voldoen beschouwd als niet-verwerkt?                                          

Antwoord

Vraag 13 Worden verwerkte (producten uit) mest hygiënisch opgeslagen?
Antwoord

*Alternatieve verwerkings methoden

Vraag 14 Wordt het resulterende materiaal uit de alternatieve behandeling, gebruik of 
verwerking van dierlijke bijproducten conform de voorschriften afgezet?      

Antwoord NVT

Vraag 15 Bij verzending van partijen van deze producten worden de voorgeschreven 
handelsdocumenten opgemaakt?                                            

Antwoord NVT

Vraag 16 Bij verzending van partijen van deze producten, worden op het handelsdocumenten alle 
vereiste gegevens opgenomen?                                                         

Antwoord NVT

Vraag 17 Ontvangt dit bedrijf grondstoffen uit andere lidstaten?
Antwoord NVT

Vraag 18 Voldoet  deze ontvangst van deze grondstoffen aan de wettelijke eisen?
Antwoord NVT

Aanvullende informatie

Vraag 19 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord

Vraag 20 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Vraag 21 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 25-02-2010
Nummer controleur
Begintijd 13:45
Bezoekreden AL horen, info, overleg

Inspectielijst

Lijst OT10041B-28 Ondersteuning traject 
erkenning/toestemming DBP         

Geldig vanaf 01-01-2010

Erkenningen veterinair

Vraag 1 Heeft het bedrijf een erkenning of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 nodig?                                                                 

Antwoord
Toelichting

Vraag 2 Heeft het bedrijf al een erkenning of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 aangevraagd?                                                              

Antwoord

Vraag 3 Waaruit bestond de ondersteuning die tijdens het bezoek is geboden?
Antwoord 2,

Vraag 4 Zijn er mogelijke knelpunten ten aanzien van de voorwaarden voor erkenning of 
toestemming?                                                                  

Antwoord
Toelichting

Aanvullende informatie

Vraag 5 Staat het bedrijf al in ISI?
Antwoord Ja
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 25-02-2010
Nummer controleur
Begintijd 11:15
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OT10041B-23 Matrix audit biogas- of 
composteerinstallatie               

Geldig vanaf 01-01-2010

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Aanvraag
Toelichting

Vraag 2 Is er op dit bedrijf een inspectie i.h.k.v. erkeningverlening en onderhoud met 
bevredigend resultaten uitgevoerd ?                                            

Antwoord Ja

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 3 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord
Toelichting

Vraag 4 Verwerkt het bedrijf cat. 2-materiaal dat in een cat. 2-verwerkingsbedrijf is 
behandeld met verwerkingsmethode 1?                                           

Antwoord

Vraag 5 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf melk, biest of zuivelproducten, en zo ja, gaat om categorie 2- 
of categorie 3-materiaal?                                                           

Antwoord
Toelichting

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord
Toelichting

Vraag 8 Verwerkt het bedrijf verwerkt categorie 1-materiaal?
Antwoord
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Export het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord
Toelichting

HACCP

Vraag 10 Naleving specifieke voorschriften t.a.v. hygiëne en werkwijze.
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Invoering en toepassing van methoden van controle en monitoring van de Kritisch 
controlepunten.                                                                 

Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Zorgt het bedrijf ervoor dat gistingsresiduen of compost voldoen aan de daaraan 
gestelde microbiologische normen?                                               

Antwoord Geen opmerking

*Validatie

Vraag 13 Is er een volledige procesbeschrijving gemaakt?
Antwoord NVT

Vraag 14 Zijn de mogelijke gevaren van het uitgangsmateriaal geïdentificeerd en geanalyseerd?
Antwoord NVT

Vraag 15 Zijn de mogelijke gevaren in het verwerkingsproces geïdentificeerd en geanalyseerd?
Antwoord NVT

Vraag 16 Is beoordeeld wanneer de gevaren van het uitgangsmateriaal en in het 
verwerkingsproces een risico vormen?                                 

Antwoord NVT

Vraag 17 Is een volledig controleprogramma, waaronder procedures voor de bewaking van het 
proces opgesteld?                                                                

Antwoord NVT

Vraag 18 Staan bij gebruik van de installatie de relevante procesparameters onder continue 
bewaking/toezicht?                                                                

Antwoord NVT

Vraag 19 Is er een dossier aangelegd van de resultaten van de monitoring en controle van de 
CCPs, en wordt dit bijgehouden?                                                    

Antwoord NVT

Aanvullende informatie

Vraag 20 Eindoordeel audit.
Antwoord Geen opmerking
Toelichting Er kan een positief advies afgegeven worden mbt Bio - in erkenning

Vraag 21 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord Ja
Toelichting In het handboek worden nog aanpassingen gedaan,

o.a aanvullende informatie mbt r/o middelen
bewaartijden van documenten en registraties vastleggen.
Wijze van beoordeling inkoop co vergistingsproducten wordt nog aangevuld.

Monstername:
het traject van de 1ste 6 weken voldoet, momenteel zijn er al 2 maandelijkse monsternamens uitgevoerd in totaal zal dit
6 x moeten, daarna ( bij geen afwijking) zal er 1 maal per kwartaal bemonsterd moeten worden.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 22 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Vraag 23 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 25-02-2010
Nummer controleur
Begintijd 11:15
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OT10041A-6 Inspectie biogas- of 
composteerinstallatie           

Geldig vanaf 01-01-2010

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Aanvraag
Toelichting

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Verwerkt het bedrijf cat. 2-materiaal dat in een cat. 2-verwerkingsbedrijf is 
behandeld met verwerkingsmethode 1?                                           

Antwoord

Vraag 4 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 5 Verwerkt het bedrijf melk, biest of zuivelproducten, en zo ja, gaat om categorie 2- 
of categorie 3-materiaal?                                                           

Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf verwerkt categorie 1-materiaal?
Antwoord

Vraag 8 Exporteert het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord
Toelichting

Vraag 9 Beschouwt de biogasinstallatie het digestaat als niet-verwerkt materiaal?
Antwoord
Toelichting
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 10 Zijn er adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en 
recipiënten?                                                                      

Antwoord

Vraag 11 Is de installatie voldoende gescheiden van op het bedrijf gehouden 
landbouwhuisdieren en hun voeder en strooisel?                     

Antwoord

Vraag 12 Beschikt het bedrijf over een eigen laboratorium of maakt het gebruik van een extern 
laboratorium?                                                                        

Antwoord
Toelichting

*Biogasinstallatie

Vraag 13 Is de biogasinstallatie uitgerust met een pasteuristatie/ontsmettingstoestel dat 
niet kan worden overgeslagen?                                                    

Antwoord

Vraag 14 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie 
van de tijd te meten?                                                               

Antwoord

Vraag 15 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met registreertoestellen die deze 
meetresultaten permanent registreren?                                    

Antwoord

Vraag 16 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                                 

Antwoord
Toelichting

*Composteerinstallatie

Vraag 17 Is de composteerinstallatie uitgerust met een gesloten reactor die niet kan worden 
overgeslagen?                                                                      

Antwoord NVT

Vraag 18 Is de composteerreactor uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie van 
de tijd te meten?                                                                  

Antwoord NVT

Vraag 19 Is de composteerreactor uitgerust met registreertoestellen die deze meetresultaten 
permanent registreren?                                                             

Antwoord NVT

Vraag 20 Is de composteerreactor uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                            

Antwoord NVT

Vraag 21 Is het andersoortige composteersysteem uitgerust met passende voorzieningen om 
ongedierte te bestrijden?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 22 Bereikt al het materiaal in het andersoortige composteersysteem de vereiste tijd- en 
temperatuurparameters?                                                               

Antwoord NVT

Vraag 23 Worden de tijd- en temperatuurparameters in het andersoortige composteersysteem 
permanent bewaakt?                                                              

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 24 Verwerkt de installatie alleen die dierlijke bijproducten waarvan vergisting of 
compostering wettelijk is toegestaan?                                           

Antwoord

Vraag 25 Worden de dierlijke bijproducten zo spoedig mogelijk na aankomst verwerkt?
Antwoord

Vraag 26 Worden de dierlijke bijproducten tot de verwerking adequaat opgeslagen?
Antwoord

Vraag 27 Worden recipiënten en voertuigen voor onbehandeld materiaal in een daarvoor 
aangewezen gedeelte gereinigd?                                              

Antwoord

Vraag 28 Is dit aangewezen gedeelte zo gebouwd dat er geen gevaar bestaat voor 
verontreiniging van verwerkte producten?                              

Antwoord

Vraag 29 Zijn er systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en 
ander ongedierte getroffen?                                                         

Antwoord

Vraag 30 Is er een gedocumenteerd ongediertebestrijdingsplan aanwezig?
Antwoord
Toelichting

Vraag 31 Zijn voor alle delen van de ruimten reinigingsprocedures vastgelegd en 
gedocumenteerd?                                                        

Antwoord

Vraag 32 Worden er geschikte reinigingshulpmiddelen en schoonmaakmiddelen verstrekt?
Antwoord

Vraag 33 Worden de omgeving en de toestellen regelmatig geïnspecteerd op hygiëne?
Antwoord

Vraag 34 Worden de inspectieschema‘s en resultaten gedocumenteerd?
Antwoord

Vraag 35 Worden de installaties en toestellen goed onderhouden?
Antwoord

Vraag 36 Wordt de meetapparatuur regelmatig geijkt?
Antwoord
Toelichting

Vraag 37 Worden gistingsresiduen of compost zo gehanteerd en opgeslagen dat herbesmetting 
uitgesloten is?                                                                  

Antwoord

Vraag 38 Voldoet cat. 3-materiaal dat als grondstof wordt gebruikt aan de minimumeisen of 
is/wordt het proces gevalideerd?                                                 

Antwoord

Vraag 39 Voldoen de gistingsresiduen en compost aan de daarvoor geldende microbiologische 
normen?                                                                          

Antwoord
Toelichting

Vraag 40 Wordt op correcte wijze omgegaan met gistingsresiduen en compost die niet aan de 
microbiologische normen voldoen?                                                 

Antwoord
Toelichting
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Toezichtspiramide

Vraag 41 Controleert het bedrijf erop dat de dierlijke bijproducten of verwerkte producten 
bij aanvoer correct geïdentificeerd zijn?                                         

Antwoord Ja
Toelichting Het bedrijf is van deze verplichting op de hoogte , er is uitleg gegeven mbt dit onderwerp.

Vraag 42 Zorgt het bedrijf ervoor dat dierlijke bijproducten of verwerkte producten bij 
verzending correct geïdentificeerd zijn?                                       

Antwoord
Toelichting

Vraag 43 Wordt overtollig of niet gebruikt materiaal op de juiste wijze afgevoerd?
Antwoord
Toelichting

Vraag 44 Is bij elke ontvangen partij dierlijke bijproducten een handelsdocument of 
gezondheidscertificaat aanwezig?                                           

Antwoord
Toelichting

Vraag 45 Controleert het bedrijf erop dat op de ontvangen                               
handelsdocumenten/gezondheidscerfificaten alle vereiste gegevens vermeld staan?

Antwoord
Toelichting

Vraag 46 Wordt voor elke verzonden partij een handelsdocument/gezondheidscerfificaat 
opgemaakt?                                                                  

Antwoord
Toelichting

Vraag 47 Worden op de handelsdocumenten/gezondheidscerfificaten alle vereiste gegevens 
opgenomen?                                                                    

Antwoord
Toelichting

Vraag 48 Voldoet de administratie van alle ontvangen, vervoerde en verzonden dierlijke 
bijproducten aan de voorschriften?                                            

Antwoord
Toelichting

*Biogasproductie dmv hydrolyse bij verhoogde druk

Vraag 49 Zijn de te vergisten dierlijke bijproducten eerst verwerkt met methode 1 in een 
erkend verwerkingsbedrijf?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 50 Voldoet de behandeling van het ontvette materiaal aan de wettelijke eisen?
Antwoord NVT

Vraag 51 Wordt het daarvan afkomstige materiaal met water gemengd en in een biogasreactor 
anaëroob vergist?                                                                

Antwoord NVT

Vraag 52 Vindt het gehele proces zo nodig op dezelfde plaats en in een gesloten systeem 
plaats?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 53 Wordt zo nodig het biogas snel in dezelfde installatie verbrand bij min. 900 °C en 
daarna snel afgekoeld (geblust)?                                                   

Antwoord NVT

Aanvullende informatie

Vraag 54 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord

Vraag 55 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord
Toelichting
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 56 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 11-05-2009
Nummer controleur
Begintijd 09:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OT09041A-6 Inspectie biogas- of 
composteerinstallatie           

Geldig vanaf 15-01-2009

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Verwerkt het bedrijf cat. 2-materiaal dat in een cat. 2-verwerkingsbedrijf is 
behandeld met verwerkingsmethode 1?                                           

Antwoord

Vraag 4 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 5 Verwerkt het bedrijf melk, biest of zuivelproducten, en zo ja, gaat om categorie 2- 
of categorie 3-materiaal?                                                           

Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf verwerkt categorie 1-materiaal?
Antwoord

Vraag 8 Exporteert het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord

Vraag 9 Beschouwt de biogasinstallatie het digestaat als niet-verwerkt materiaal?
Antwoord
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 10 Zijn er adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en 
recipiënten?                                                                      

Antwoord
Toelichting

Vraag 11 Is de installatie voldoende gescheiden van op het bedrijf gehouden 
landbouwhuisdieren en hun voeder en strooisel?                     

Antwoord

Vraag 12 Beschikt het bedrijf over een eigen laboratorium of maakt het gebruik van een extern 
laboratorium?                                                                        

Antwoord N.v.t.

*Biogasinstallatie

Vraag 13 Is de biogasinstallatie uitgerust met een pasteuristatie/ontsmettingstoestel dat 
niet kan worden overgeslagen?                                                    

Antwoord NVT

Vraag 14 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie 
van de tijd te meten?                                                               

Antwoord NVT

Vraag 15 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met registreertoestellen die deze 
meetresultaten permanent registreren?                                    

Antwoord NVT

Vraag 16 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                                 

Antwoord NVT

*Composteerinstallatie

Vraag 17 Is de composteerinstallatie uitgerust met een gesloten reactor die niet kan worden 
overgeslagen?                                                                      

Antwoord NVT

Vraag 18 Is de composteerreactor uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie van 
de tijd te meten?                                                                  

Antwoord NVT

Vraag 19 Is de composteerreactor uitgerust met registreertoestellen die deze meetresultaten 
permanent registreren?                                                             

Antwoord NVT

Vraag 20 Is de composteerreactor uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                            

Antwoord NVT

Vraag 21 Is het andersoortige composteersysteem uitgerust met passende voorzieningen om 
ongedierte te bestrijden?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 22 Bereikt al het materiaal in het andersoortige composteersysteem de vereiste tijd- en 
temperatuurparameters?                                                               

Antwoord NVT

Vraag 23 Worden de tijd- en temperatuurparameters in het andersoortige composteersysteem 
permanent bewaakt?                                                              

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 24 Verwerkt de installatie alleen die dierlijke bijproducten waarvan vergisting of 
compostering wettelijk is toegestaan?                                           

Antwoord

Vraag 25 Worden de dierlijke bijproducten zo spoedig mogelijk na aankomst verwerkt?
Antwoord

Vraag 26 Worden de dierlijke bijproducten tot de verwerking adequaat opgeslagen?
Antwoord

Vraag 27 Worden recipiënten en voertuigen voor onbehandeld materiaal in een daarvoor 
aangewezen gedeelte gereinigd?                                              

Antwoord

Vraag 28 Is dit aangewezen gedeelte zo gebouwd dat er geen gevaar bestaat voor 
verontreiniging van verwerkte producten?                              

Antwoord

Vraag 29 Zijn er systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en 
ander ongedierte getroffen?                                                         

Antwoord

Vraag 30 Is er een gedocumenteerd ongediertebestrijdingsplan aanwezig?
Antwoord

Vraag 31 Zijn voor alle delen van de ruimten reinigingsprocedures vastgelegd en 
gedocumenteerd?                                                        

Antwoord

Vraag 32 Worden er geschikte reinigingshulpmiddelen en schoonmaakmiddelen verstrekt?
Antwoord

Vraag 33 Worden de omgeving en de toestellen regelmatig geïnspecteerd op hygiëne?
Antwoord

Vraag 34 Worden de inspectieschema‘s en resultaten gedocumenteerd?
Antwoord

Vraag 35 Worden de installaties en toestellen goed onderhouden?
Antwoord

Vraag 36 Wordt de meetapparatuur regelmatig geijkt?
Antwoord N.v.t.

Vraag 37 Worden gistingsresiduen of compost zo gehanteerd en opgeslagen dat herbesmetting 
uitgesloten is?                                                                  

Antwoord

Vraag 38 Voldoet cat. 3-materiaal dat als grondstof wordt gebruikt aan de minimumeisen of 
is/wordt het proces gevalideerd?                                                 

Antwoord N.v.t.

Vraag 39 Voldoen de gistingsresiduen en compost aan de daarvoor geldende microbiologische 
normen?                                                                          

Antwoord N.v.t.

Vraag 40 Wordt op correcte wijze omgegaan met gistingsresiduen en compost die niet aan de 
microbiologische normen voldoen?                                                 

Antwoord N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 41 Controleert het bedrijf erop dat de dierlijke bijproducten of verwerkte producten 
bij aanvoer correct geïdentificeerd zijn?                                         

Antwoord

Vraag 42 Zorgt het bedrijf ervoor dat dierlijke bijproducten of verwerkte producten bij 
verzending correct geïdentificeerd zijn?                                       

Antwoord

Vraag 43 Wordt overtollig of niet gebruikt materiaal op de juiste wijze afgevoerd?
Antwoord N.v.t.

Handelsdocumenten

Vraag 44 Is bij elke ontvangen partij dierlijke bijproducten een handelsdocument of 
gezondheidscertificaat aanwezig?                                           

Antwoord

Vraag 45 Controleert het bedrijf erop dat op de ontvangen                               
handelsdocumenten/gezondheidscerfificaten alle vereiste gegevens vermeld staan?

Antwoord

Vraag 46 Wordt voor elke verzonden partij een handelsdocument/gezondheidscerfificaat 
opgemaakt?                                                                  

Antwoord

Vraag 47 Worden op de handelsdocumenten/gezondheidscerfificaten alle vereiste gegevens 
opgenomen?                                                                    

Antwoord
Toelichting

*Biogasproductie dmv hydrolyse bij verhoogde druk

Vraag 48 Zijn de te vergisten dierlijke bijproducten eerst verwerkt met methode 1 in een 
erkend verwerkingsbedrijf?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 49 Voldoet de behandeling van het ontvette materiaal aan de wettelijke eisen?
Antwoord NVT

Vraag 50 Wordt het daarvan afkomstige materiaal met water gemengd en in een biogasreactor 
anaëroob vergist?                                                                

Antwoord NVT

Vraag 51 Vindt het gehele proces zo nodig op dezelfde plaats en in een gesloten systeem 
plaats?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 52 Wordt zo nodig het biogas snel in dezelfde installatie verbrand bij min. 900 °C en 
daarna snel afgekoeld (geblust)?                                                   

Antwoord NVT

Administratie dierlijke bijproducten

Vraag 53 Voldoet de administratie van alle ontvangen, vervoerde en verzonden dierlijke 
bijproducten aan de voorschriften?                                            

Antwoord

Aanvullende informatie

Vraag 54 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 55 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord
Toelichting

Vraag 56 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-10-2008
Nummer controleur
Begintijd 09:45
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OT08041A-18 Inspectie biogas- of 
composteerinstallatie            

Geldig vanaf 04-09-2008

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Aanvraag
Toelichting

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Verwerkt het bedrijf cat. 2-materiaal dat in een cat. 2-verwerkingsbedrijf is 
behandeld met verwerkingsmethode 1?                                           

Antwoord

Vraag 4 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 5 Verwerkt het bedrijf melk, biest of zuivelproducten, en zo ja, gaat om categorie 2- 
of categorie 3-materiaal?                                                           

Antwoord

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf verwerkt categorie 1-materiaal?
Antwoord

Vraag 8 Exporteert het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord
Toelichting

Vraag 9 Beschouwt de biogasinstallatie het digestaat als niet-verwerkt materiaal?
Antwoord
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 10 Zijn er adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en 
recipiënten?                                                                      

Antwoord

Vraag 11 Is de installatie voldoende gescheiden van op het bedrijf gehouden 
landbouwhuisdieren en hun voeder en strooisel?                     

Antwoord

Vraag 12 Beschikt het bedrijf over een eigen laboratorium of maakt het gebruik van een extern 
laboratorium?                                                                        

Antwoord N.v.t.

*Biogasinstallatie

Vraag 13 Is de biogasinstallatie uitgerust met een pasteuristatie/ontsmettingstoestel dat 
niet kan worden overgeslagen?                                                    

Antwoord NVT
Toelichting

Vraag 14 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie 
van de tijd te meten?                                                               

Antwoord NVT

Vraag 15 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met registreertoestellen die deze 
meetresultaten permanent registreren?                                    

Antwoord NVT

Vraag 16 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                                 

Antwoord NVT

*Composteerinstallatie

Vraag 17 Is de composteerinstallatie uitgerust met een gesloten reactor die niet kan worden 
overgeslagen?                                                                      

Antwoord NVT

Vraag 18 Is de composteerreactor uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie van 
de tijd te meten?                                                                  

Antwoord NVT

Vraag 19 Is de composteerreactor uitgerust met registreertoestellen die deze meetresultaten 
permanent registreren?                                                             

Antwoord NVT

Vraag 20 Is de composteerreactor uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                            

Antwoord NVT

Vraag 21 Is het andersoortige composteersysteem uitgerust met passende voorzieningen om 
ongedierte te bestrijden?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 22 Bereikt al het materiaal in het andersoortige composteersysteem de vereiste tijd- en 
temperatuurparameters?                                                               

Antwoord NVT

Vraag 23 Worden de tijd- en temperatuurparameters in het andersoortige composteersysteem 
permanent bewaakt?                                                              

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 24 Verwerkt de installatie alleen die dierlijke bijproducten waarvan vergisting of 
compostering wettelijk is toegestaan?                                           

Antwoord
Toelichting

Vraag 25 Worden de dierlijke bijproducten zo spoedig mogelijk na aankomst verwerkt?
Antwoord

Vraag 26 Worden de dierlijke bijproducten tot de verwerking adequaat opgeslagen?
Antwoord

Vraag 27 Worden recipiënten en voertuigen voor onbehandeld materiaal in een daarvoor 
aangewezen gedeelte gereinigd?                                              

Antwoord

Vraag 28 Zijn er systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en 
ander ongedierte getroffen?                                                         

Antwoord
Toelichting

Vraag 29 Zijn voor alle delen van de ruimten reinigingsprocedures vastgelegd en 
gedocumenteerd?                                                        

Antwoord
Toelichting

Vraag 30 Worden de omgeving en de toestellen regelmatig geïnspecteerd op hygiëne?
Antwoord
Toelichting

Vraag 31 Worden de inspectieschema‘s en resultaten gedocumenteerd?
Antwoord

Vraag 32 Worden de installaties en toestellen goed onderhouden?
Antwoord

Vraag 33 Wordt de meetapparatuur regelmatig geijkt?
Antwoord N.v.t.

Vraag 34 Worden gistingsresiduen of compost zo gehanteerd en opgeslagen dat herbesmetting 
uitgesloten is?                                                                  

Antwoord

Vraag 35 Voldoet cat. 3-materiaal dat als grondstof wordt gebruikt aan de minimumeisen of 
is/wordt het proces gevalideerd?                                                 

Antwoord N.v.t.

Vraag 36 Voldoen de gistingsresiduen en compost aan de daarvoor geldende microbiologische 
normen?                                                                          

Antwoord N.v.t.

Vraag 37 Wordt op correcte wijze omgegaan met gistingsresiduen en compost die niet aan de 
microbiologische normen voldoen?                                                 

Antwoord N.v.t.

*Biogasproductie dmv hydrolyse bij verhoogde druk

Vraag 38 Zijn de te vergisten dierlijke bijproducten eerst verwerkt met methode 1 in een 
erkend verwerkingsbedrijf?                                                      

Antwoord NVT

Vraag 39 Voldoet de behandeling van het ontvette materiaal aan de wettelijke eisen?
Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 40 Wordt het daarvan afkomstige materiaal met water gemengd en in een biogasreactor 
anaëroob vergist?                                                                

Antwoord NVT

Vraag 41 Vindt het gehele proces zo nodig op dezelfde plaats en in een gesloten systeem 
plaats?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 42 Wordt zo nodig het biogas snel in dezelfde installatie verbrand bij min. 900 °C en 
daarna snel afgekoeld (geblust)?                                                   

Antwoord NVT

Aanvullende informatie

Vraag 43 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord

Vraag 44 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord
Toelichting

Vraag 45 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Blz.OT08041A-18 Inspectie biogas- of 14-okt-2008 4

Document 18



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon directeur
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie lrm-bedrijf

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 29-01-2008
Nummer controleur
Begintijd 09:30
Bezoekreden AL horen, info, overleg

Inspectielijst

Lijst OT08041A-6 Inspectie biogas- of 
composteerinstallatie           

Geldig vanaf 01-01-2008

Soort inspectie

Vraag 1 Bezoekt u het bedrijf i.v.m. een erkenningsaanvraag of erkenningsonderhoud?
Antwoord Aanvraag
Toelichting eerste inspectie , de bouw van de biogas installatie is nog niet voltooid een definitief erk bezoek zal plaats vinden als de

bouw voltooid is. Er is alleen informatie uitgewisseld en geen erkennings inspectie uitgevoerd.

Soort bedrijf / activiteiten

Vraag 2 Betreft het 1) een biogasinstallatie of 2) een composteerinstallatie?
Antwoord

Vraag 3 Verwerkt het bedrijf cat. 2-materiaal dat in een cat. 2-verwerkingsbedrijf is 
behandeld met verwerkingsmethode 1?                                           

Antwoord

Vraag 4 Verwerkt het bedrijf 1) mest of 2) inhoud van het maagdarmkanaal?
Antwoord

Vraag 5 Verwerkt het bedrijf melk, biest of zuivelproducten zijnde 1) categorie 2-materiaal 
of 2) categorie 3-materiaal?                                                        

Antwoord Nee,

Vraag 6 Verwerkt het bedrijf 1) keukenafval en etensresten, 2) voormalige voedingsmiddelen 
of 3) ander cat. 3-materiaal?                                                      

Antwoord Nee,

Vraag 7 Verwerkt het bedrijf verwerkt categorie 1-materiaal?
Antwoord Nee

Vraag 8 Export het bedrijf digestaat of compost naar andere lidstaten?
Antwoord Nee
Toelichting nog niet

Materieel / bouwtechnisch dierlijke bijproducten

Vraag 9 Is de biogasinstallatie uitgerust met een pasteuristatie/ontsmettingstoestel dat 
niet kan worden overgeslagen?                                                    

Antwoord N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie 
van de tijd te meten?                                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met registreertoestellen die deze 
meetresultaten permanent registreren?                                    

Antwoord N.v.t.

Vraag 12 Is het pasteuristatietoestel uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                                 

Antwoord N.v.t.

Vraag 13 Is de composteerinstallatie uitgerust met een gesloten reactor die niet kan worden 
overgeslagen?                                                                      

Antwoord N.v.t.

Vraag 14 Is de composteerreactor uitgerust met apparatuur om de temperatuur als functie van 
de tijd te meten?                                                                  

Antwoord N.v.t.

Vraag 15 Is de composteerreactor uitgerust met registreertoestellen die deze meetresultaten 
permanent registreren?                                                             

Antwoord N.v.t.

Vraag 16 Is de composteerreactor uitgerust met een adequaat veiligheidssysteem om 
onderverhitting te voorkomen?                                            

Antwoord N.v.t.

Vraag 17 Is het andersoortige composteersysteem uitgerust met passende voorzieningen om 
ongedierte te bestrijden?                                                      

Antwoord N.v.t.

Vraag 18 Bereikt al het materiaal in het andersoortige composteersysteem de vereiste tijd- en 
temperatuurparameters?                                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 19 Worden de tijd- en temperatuurparameters in het andersoortige composteersysteem 
permanent bewaakt?                                                              

Antwoord N.v.t.

Vraag 20 Zijn er adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en 
recipiënten?                                                                      

Antwoord Nee

Vraag 21 Is de installatie voldoende gescheiden van op het bedrijf gehouden 
landbouwhuisdieren en hun voeder en strooisel?                     

Antwoord N.v.t.

Vraag 22 Beschikt het bedrijf over een eigen laboratorium of maakt het gebruik van een extern 
laboratorium?                                                                        

Antwoord Nee
Toelichting mb

Hygiëne en werkwijze dierlijke bijproducten

Vraag 23 Verwerkt de installatie alleen die dierlijke bijproducten waarvan vergisting of 
compostering wettelijk is toegestaan?                                           

Antwoord Nee
Toelichting niet beoordeeld

Vraag 24 Worden de dierlijke bijproducten zo spoedig mogelijk na aankomst verwerkt?
Antwoord N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 25 Worden de dierlijke bijproducten tot de verwerking adequaat opgeslagen?
Antwoord Nee
Toelichting niet beoordeeld

Vraag 26 Worden recipiënten en voertuigen voor onbehandeld materiaal in een daarvoor 
aangewezen gedeelte gereinigd?                                              

Antwoord Nee
Toelichting niet beoordeeld

Vraag 27 Is dit aangewezen gedeelte zo gebouwd dat er geen gevaar bestaat voor 
verontreiniging van verwerkte producten?                              

Antwoord Nee
Toelichting niet beoordeeld

Vraag 28 Zijn er systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en 
ander ongedierte getroffen?                                                         

Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 29 Is er een gedocumenteerd ongediertebestrijdingsplan aanwezig?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 30 Zijn voor alle delen van de ruimten reinigingsprocedures vastgelegd en 
gedocumenteerd?                                                        

Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 31 Worden er geschikte reinigingshulpmiddelen en schoonmaakmiddelen verstrekt?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 32 Worden de omgeving en de toestellen regelmatig geïnspecteerd op hygiëne?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 33 Worden de inspectieschema‘s en resultaten gedocumenteerd?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 34 Worden de installaties en toestellen goed onderhouden?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 35 Wordt de meetapparatuur regelmatig geijkt?
Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 36 Worden gistingsresiduen of compost zo gehanteerd en opgeslagen dat herbesmetting 
uitgesloten is?                                                                  

Antwoord Nee
Toelichting nb

Vraag 37 Voldoet cat. 3-materiaal dat als grondstof wordt gebruikt aan de minimumeisen of 
is/wordt het proces gevalideerd?                                                 

Antwoord N.v.t.

Vraag 38 Voldoen de gistingsresiduen en compost aan de daarvoor geldende microbiologische 
normen?                                                                          

Antwoord N.v.t.

Vraag 39 Wordt op correcte wijze omgegaan met gistingsresiduen en compost die niet aan de 
microbiologische normen voldoen?                                                 

Antwoord Nee
Toelichting nb

*Verwerkte mest en verwerkte producten uit mest

Vraag 40 Past het bedrijf de voorgeschreven behandeling toe of is/wordt het proces 
gevalideerd?                                                              

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 41 Voldoen monsters van de verwerkte (producten uit) mest aan de daarvoor geldende 
microbiologische normen?                                                        

Antwoord NVT

Vraag 42 Worden verwerkte (producten uit) mest die niet aan de microbiologische normen 
voldoen beschouwd als niet-verwerkt?                                          

Antwoord NVT

Vraag 43 Worden verwerkte (producten uit) mest hygiënisch opgeslagen?
Antwoord NVT

Aanvullende informatie

Vraag 44 Wat is het erkenningsnummer van het bedrijf?
Antwoord ?

Vraag 45 Heeft u een afspraak gemaakt met het bedrijf, en zo ja, welke?
Antwoord Ja
Toelichting De VWA wordt geInformeerd ruim voordat de installatie inwerking gesteld wordt voor een definitieve erkennings

inspectie. Er zal nog informatie gemaild worden mbt de wet en regelgeving

Vraag 46 Heeft u een maatregel genomen, en zo ja, welke?
Antwoord Nee

Vraag 47 Hoe lang heeft het bezoek (incl. reistijd en verwerking resultaten) geduurd?
Antwoord 4 - 8 uur
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Insp.lokatie: Eigenaar >
Categorie : Landsaard:>> lrm-bedrijf veterinai

re       
locatie  

Nederland

Adres :  
Corr.adres :  NL
Contactpers.: Functie: M/V:directeur
Telefoon : Fax: 
Insp.plicht : Herinsp: Inspectieplichtig Ja

Openingstijd: Correspondentie: *4* DAGELIJKS E-MAIL 
       

Controleur : Beg.dtm: 29-jan-2008
Toezichthdr : Regio: Obj.soort: ZD Vastgoed

Veiligheid : Vergunning: Info: Toezichtsvorm:   Normaal

BEZOEK INSPECTIE MONSTERNAME
Datum I-bev TC BZK-reden Opm Mtr IL Score Monsters Mtr

09-nov-2016 Geen  FG  A/AL inspectie √ √ Geen
09-nov-2016 Geen  FG  AL monstername Geen
27-jan-2016 Geen  FB  AL horen, 

info, overleg       

√ √ Geen

23-sep-2015 1     FB  AL 
herinspectie.

√ SW √ Geen

06-mei-2015 1     FB  AL (nav)  
klacht/voeds.vergift

√ SW √ Geen

02-dec-2013 Geen  FB  AL 
herinspectie.

√ √ Geen

23-jul-2013 1     FB  AL 
herinspectie.

√ SW √ Geen

17-jul-2013 Geen  FB  AL 
herinspectie.

Geen

23-okt-2012 Geen  FB  AL 
herinspectie.

√ √ Geen

27-sep-2012 Geen  FB  A/AL inspectie √ √ Geen
27-sep-2012 1     FB  AL horen, 

info, overleg       

√ SW √ Geen

29-aug-2011 1     V9  A/AL inspectie √ SW √ Geen
08-jun-2011 Geen  V9  AL monstername Geen
25-okt-2010 Geen  P4  AL horen, 

info, overleg       
Geen

20-sep-2010 Geen  P4  A/AL inspectie √ √ Geen
25-feb-2010 Geen  P4  AL horen, 

info, overleg       

√ √ Geen

25-feb-2010 Geen  P4  A/AL inspectie √ √ Geen
20-okt-2009 Geen  P4  AL horen, 

info, overleg       
Geen

11-mei-2009 Geen  P4  A/AL inspectie √ √ Geen
14-okt-2008 Geen  P4  A/AL inspectie √ √ Geen
29-jan-2008 Geen  P3  AL horen, 

info, overleg       

√ √ Geen
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