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Wageningen, 15 december 2022 
 
 
Betreft: info ten behoeve van SKAL-inspecties 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De laatste tijd krijgen we steeds dezelfde vragen naar aanleiding van Skal-inspecties bij onze klanten. 
Middels dit schrijven willen we hier meer duidelijkheid over geven. U kunt deze informatie gebruiken 
tijdens een Skal-inspectie. 
 
Bedrijfsstructuur 
Onder coöperatie AgruniekRijnvallei vallen een aantal Skal-gecertificeerde bedrijven:   

• AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. (Skal.nr. 014378): dit is de bv die het biologisch diervoeder* 
verkoopt aan de klant. Dit is dus de leverancier. 

• AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen (Skal.nr. 023719): Dit is de bv die het biologisch 
diervoeder* intern verkoopt aan AgruniekRijnvallei Biologisch B.V.  
AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen verzorgt ook het transport. Dit is dus de afzender. 

• Productielocaties AgruniekRijnvallei Voer B.V. (Skal. nr. 023719_LOC101913 / 
023719_LOC101912).  
De productielocatie wordt met het volledige adres op de afleverbon vermeld. 

• Distributiecentrum zakgoed AgruniekRijnvallei Voer B.V. Lunteren (023719_LOC102819): alle 
zakgoedbestelling van biologisch diervoeder* worden vanuit Lunteren verzonden. Afzender is 
AgruniekRijnvallei Voer B.V. te Wageningen, leverancier is AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. 
Zakgoed is voorzien van labelling met een verwijzing naar de productielocatie (dit hoeft niet in alle 
gevallen door AgruniekRijnvallei Voer B.V. te zijn geproduceerd).  

 
* ‘biologisch diervoeder' of mag in de biologische productie worden gebruikt overeenkomstig 
Vo.2018/848”, afhankelijk van de samenstelling. 

 
Extra toevoegingen 
Extra toevoegingen staan op het eerste deel van de afleverbon onder het kopje ‘inclusief extra 
toegevoegd aan het voer’. Dit zijn grondstoffen die op verzoek van de klant extra worden toegevoegd 
aan het voer en worden hier weergegeven zodat het voor de klant duidelijk is dat ze inderdaad extra 
zijn toegevoegd aan het voer. Deze toevoegingen worden nooit enkelvoudig geleverd aan de klant. 
De toevoegingen zijn net als alle andere grondstoffen onderdeel van het recept. 
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Op het tweede deel van de afleverbon staat het etiket van het voeder. Hier zijn de extra 
toevoegingen in verwerkt en worden onder het kopje samenstelling weergegeven 
volgens de verplichte etiketteringseisen uit de diervoederwetgeving.  
 
Uiteraard mag de producent (AgruniekRijnvallei Voer B.V.) uitsluitend werken volgens goedgekeurde 
Skal-productspecificaties. Alle extra toevoegingen zijn hierin opgenomen. Aangezien 
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. degene is die het product in de markt zet valt het beheer van de 
Skal-productspecificaties onder AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. AgruniekRijnvallei Voer B.V. maakt 
gebruik van deze goedgekeurde Skal-productspecificaties.De Skal-inspecteur heeft tijdens de 
inspectie inzicht in de Skal-productspecificaties en kan zelf controleren of de extra toevoeging in de 
Skal-productspecificatie staat. De productspecificaties worden tijdens de vele Skal-inspecties bij 
AgruniekRijnvallei gecontroleerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. 
 


