
 

RIGLYNE VIR DIE VOLTOOIING VAN DIE KONTROLELYS: 

1. Onthou dat die kontrolelys na 'n eksterne oudit as ondersteunende dokumentasie ingedien moet word. Daarom sal dit waardeer word 
indien dit volledig ingevul word. 

2. Voeg 'n aantekening in die kommentaarkolom waar u gevra word om dit te beskryf. 
3. Artikels wat nie geoudit word nie, skryf 'n "NIE GEOUDIT NIE" in die kommentaarblokkie en trek 'n streep deur die kolom Voldoen. As 'n hele 

afdeling nie geoudit word nie, kan 'n lyn deur die hele afdeling getrek word met 'NIE GEOUDIT NIE'. 
4. As 'n item 'n NCR is, plaas dit asseblief in die onderskeie klein of groot kolom. 
5. 1 Kritiek = Mislukking van oudit. 
6. 3 Groot = Mislukking van oudit. 

Let wel: gebruik die volledige itemnommer op u NCR's om akkurate analise te vergemaklik.  

Nota: CWB vereistes = Gesertifiseerde Wagyu vleisbees vereistes.  
           Skema = Vereistes gebaseer op die gesertifiseerde skema wat gebaseer is op elemente van ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 
           Regulerende = Suid -Afrikaanse regulasies. 
 
   
Alle oudits kan een keer deur lid uitgestel word, maar let op dat alle oudits op 'n roete beplan word om koste te bespaar, uitstel wat uit die 
roete val, kan ekstra koste inhou.  
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Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Is daar 'n verantwoordelike 
persoon vir die CWB program? 

CWB  Niemand = 
Groot 
 
Verouderd = 
Klein  

     

Is die CWB sertifikaat geldig en 
vertoon? 

CWB Krities      

Getekende, geldige afskrif van 
die CWB lisensie en protokol 
wat beskikbaar was ten tyde 
van die oudit? 

CWB Krities       

Stoetteling lisensiehouers moet 
verseker dat alle Wagyu 
volbloed en rasegte kalwers 
binne ses maande na 
geboorte by WSA geregistreer 
is, insluitend: 

 Identifikasie deur die 
toepassing van die 
goedgekeurde visuele 
identifikasie volgens die 
Genootskap, dws. HDM-
JJ-opeenvolgende 
nommer (byvoorbeeld 
AB191) en RFID 
oorplaatjie en laat 'n 
DNS monster onttrek 
met behulp van beide die 
weefsel monster eenheid 
(TSU) en 'n haar monster 

CWB Groot      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

binne drie maande van 
geboorte; 

 Indiening van die TSU 
wat die DNS monsters in 
die voorgeskrewe vorm 
bevat aan WSA, tesame 
met 'n geboorte 
aanmelding, insluitend 
alle vereiste data in die 
voorgeskrewe formaat 
volgens die WSA 
verordeninge binne drie 
maande na geboorte. 

Alle kalwers wat tydens die 
oudit gevind word met CWB 
oorplaatjies in die oor en wat nie 
binne die voorgeskrewe tyd by 
die CWB register ingedien is 
nie, moet die CWB oorplaatjies 
onmiddellik verwyder 
Vorige ouditverslae en bewyse 
het NCR's wat tydens die oudit 
beskikbaar was, afgehandel en 
voltooi. 

SKEMA Klein      

Is daar gebeurlikheidsplanne in 
plek volgens CWB vereistes 

CWB Klein      

Is daar 'n opgedateerde 
opleiding skedule en register? 

SKEMA Klein      

Alle Wagyu bulle wat aan CWB 
lisensiehouers verkoop word, 

CWB Krities       



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

moet WSA geregistreerde 
volbloed en rasegte bulle wees. 
Wagyu bulle (wat vir teling 
gebruik is) se karkasse sal tot 
beesvleis verwerk word. 
Registrasiesertifikaat in die 
naam van die lisensiehouer vir 
alle Wagyu bulle op eiendom 
wat tydens die oudit beskikbaar 
was 

CWB Krities      

Dien 200 dae gewig binne 30 
dae in 

CWB Krities      

Dien 400 dae gewig binne 30 
dae in 

CWB Groot      

Dien 600 dae gewig binne 30 
dae in 

CWB Klein      

Alle F1, F2, F3 en nie-stoet 
kudde bulle moet binne 3 
maande gekastreer word, maar 
nie later nie as 5 maande na 
geboorte 

CWB Krities      

Alle Wagyu diere wat verkoop 
word, moet binne 90 dae na die 
verkoop amptelik aan die koper 
oorgedra word. 

CWB Groot      

Is die voermeul of tuismenger 
op perseel geoudit? 

SKEMA/REGULERENDE  Klein      

Gekoopte voer: 
- Verskaffer inligting 

SKEMA Klein      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

- Kwaliteitsversekering 
sertifikaat 

Stoor van voer: 
- Genoeg voer beskikbaar 
- Noodvoorraad/plan 
- Voorwaardes  

SKEMA Klein      

Voer: Beide aangekoopte en 
eie voorraad: Is daar 
toetsresultate beskikbaar vir 
die voer wat gebruik word? 

SKEMA/REGULERENDE  Klein      

Hoe is dit hanteer as daar buite 
spesifikasie resultate op die 
voer was? 

SKEMA Klein      

Word dier byprodukte gebruik? 
Bv. karkasmeel, beenmeel, 
bloedmeel? 

CWB Groot      

Is daar voldoende drinkwater SKEMA/REGULERENDE  Groot      
Is water tydens gebruik getoets 
om te verseker dat daar geen 
chemiese, mikro- of swaar 
metaal reste is nie 

SKEMA/REGULERENDE  Klein      

Is daar 'n oorblyfsel 
moniteringsprogram as die 
plaas chemiese water 
ontsmetting gebruik? 

SKEMA Klein      

Beeste word daagliks vir 
gesondheidskwessies 
ondersoek 

SKEMA Groot      

Voldoen die plaas aan Welsyn 
regulasies en standaarde? 

SKEMA/REGULERENDE  Klein      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Is daar 'n huidige (<12 maande 
oud) gesondheidsplan opgestel 
en onderteken deur 'n 
raadgewende veearts 

SKEMA/REGULERENDE  Klein      

Is daar voldoende voorsiening 
gemaak vir die 
hantering/isolasie van siek 
beeste 

SKEMA Klein      

Wat is die plaas beleid vir die 
hantering van nood slag? 
Is die nood beleid welstand 
geskik? 

SKEMA Klein      

Word alle sterftes en die rede 
vir sterftes aangeteken? Is daar 
'n rekonsiliasie van diere 
voorraad? 

SKEMA Klein      

Word medisyne veilig onder 
die vervaardiger se riglyne 
gehou? Gedetailleerde register 
beskikbaar oor die gebruik van 
SKEMA medisyne 

SKEMA Klein       

 

 

 

 

 

 



Oudit Datum 
 

 

Ouditeur 
 

 

Ouditeur Handtekening 
 

 

Totale aantal NCRs 
Klein: 
Groot: 
Krities:  

Slaag/Druip 
 
 

 


