Controle resultaten
Deelnemer:
Datum:

Omschrijving

Aantal

Aantal controlebezoeken
Totale controletijd (uren)
Aantal partijen gecontroleerd
Aantal opmerkingen over een verpakking
Aantal opmerkingen over de grootte/maat van een partij
Aantal opmerkingen over het SKBH Logo
Aantal opmerkingen over de soortechtheid van een partij (ontheffing aanwezig?)
Aantal opmerkingen over een mengsel
Aantal opmerkingen over de kwaliteit van een partij
Percentage partijen met een opmerking/afkeuring
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Controle resultaten
Deelnemer:
Datum:
Onderwerpen eindrapportage SKBH-deelnemer

1. Hoe verloopt de communicatie en medewerking ten aanzien van de controles tussen de SKBHkeurmeester en deelnemer?
2. Zijn de bedrijfsgegevens en logistiek processen controleerbaar? Is er een registratie aanwezig van de
ingangscontrole, eindcontrole en inkoop/verkoop?
3. Zijn de bedrijfsprocessen vastgelegd in procedures en wordt er volgens deze procedures gewerkt?
4. Heeft deelnemer een kwaliteitscontroleur in dienst (bijv. voor ingangscontrole en/of controle processen)?
5. Hoe worden problemen die tijdens de controles worden gesignaleerd opgelost door de deelnemer?.
6. Wordt de SKBH-keurmeester actief geïnformeerd door de deelnemer inzake problemen en knelpunten
in het productieproces die de kwaliteit van de bol- en knolgewassen negatief kunnen beïnvloeden?
7. Voldoen de verpakkingen aan de verpakkingsvoorschriften?
8. Voldoen de producten aan de maatvoorschriften?
9. Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van ziekten en/of plagen?
10. Voldoen de producten aan de overige voorschriften van de SKBH (soortechtheid/mengsels, etc.)?
11. Voldoen de producten aan de normen ten aanzien van de vaste planten (i.v.t.)?
12. Voldoet deelnemer aan de SKBH-normen inzake de klachtenafhandeling?
13. Conclusie…
14. Advies aan de deelnemer…
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ABC-indeling SKBH
Deelnemer:
Datum:
Nr.
1
2

3

4

5

6
7
8
9

Omschrijving
Aantal afwijkingen/overtredingen ten aanzien van
remplacering, ziek, minimummaat en mengsels in
fase 2 en fase 3.
De uitslag van de monsterresultaten (van
voorgaand jaar).
Hoe verloopt het contact tussen de SKBHkeurmeester en de deelnemer? Zijn de
bedrijfsgegevens en logistieke processen
controleerbaar? Is er een registratie aanwezig van
de ingangscontrole, eindcontrole en
inkoop/verkoop?
Het bedrijf dient over een goed functionerende
interne keuringssystematiek te beschikken
(bijvoorbeeld een eigen kwaliteitscontroleur die
conform de richtlijnen van de stichting werkt)
Het ontheffingenbeleid van de deelnemer moet op
een correcte wijze worden toegepast. Zijn
opmerkingen/afkeuringen gemaakt op
soortechtheid?
De verpakkingen moeten voldoen aan de eisen van
de SKBH.
Alle opgelegde maatregelen moeten correct worden
afgehandeld
Het is een pré indien de deelnemer de
bedrijfsprocessen in procedures heeft vastgelegd
en volgens het kwaliteitszorgsysteem werkt.
Correcte klachtenafhandeling, conform richtlijnen
SKBH

Weeg
criterium

0

25 punten

0

10 punten

0

10 punten

0

10 punten

0

5 punten

0

5 punten

0

5 punten

0

5 punten

0

Indeling in categorie: A / B / C (geef de juiste catagorie aan)

Criteria ABC-indeling SKBH

Totaal

25 punten

TOTAAL

Opmerkingen:

Waardering van de
deelnemer (1 – 5)

0
Bereken:
Selecteer
boven
“Totaal”
kolom en
kies F9
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