
 

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       

Die CWB oorplaatjie 
geïdentifiseer diere wat in die 
CWB se aanlyn databasis 
aangeteken is 

CWB 

Krities 

     

Geen hormoon groei 
bevorderaars, stimulante, 
steroïede of stelselmatig 
gevoed antibiotika nie 

CWB 

Krities 

     

Geen dierlike produkte wat 
gevoer word nie (insluitend 
hoendermis) 

CWB 
Krities 

     

Die skof hoogte by die 
slagpale is nie meer as 90 
mm nie 

CWB 
Groot 

     

Het 'n gemiddelde groei 
(ADG) van ten minste 0.7 kg 
per dag vanaf voerkraal 
toetrede tot slagting, met 'n 
gewig maandeliks geneem 

CWB 

Krities 

     



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Dien voerkraal se intree 
gewig binne 30 dae in 

CWB 
Krities 

     

Dien voerkraal se uittree 
gewig binne 30 dae in 

CWB 
Krities 

     

Kalwers wat na die slagplaas 
oorgeplaas word, moet binne 
30 dae by CWB ingedien 
word 

CWB 

Krities 

     

CWB beeste moet bestuur 
word in kontemporêre/hok 
groepe tot op die slagpunt 

CWB 
Groot 

     

Alle diere wat deel uitmaak 
van die CWB program moet 
te alle tye in besit wees van 
'n gelisensieerde deelnemer 
van die program. 

CWB 

Krities 

     

Slegs CWB nageslag wat 
volgens die CWB program 
grootgemaak is, kan vir die 
afrondings fase kwalifiseer. 
Alle CWB kalwers moet by 'n 
CWB lisensiehouer gekoop 
word en geïdentifiseer word 
volgens CWB vereistes 
(d.w.s. oorgemerk met die 
CWB oorplaatjie en RFID) en 
in die aanlyn databasis van 
CWB aangeteken word. 

CWB 

Krities 

     

Dit is 'n vereiste van alle 
lisensiehouers om behoorlike 

CWB 
Groot 

     



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

rekords te hou (in die 
voorgeskrewe formaat) van 
alle diere wat deel uitmaak 
van die CWB -program en 
alle relevante gebeurtenisse 
met betrekking tot die 
aanhou, grootmaak, veeteelt 
en bestuur van hierdie diere 
as deel van die 
gedokumenteerde bestuur 
program. Alle relevante 
rekords moet gehou word en 
die ISO vereiste beskikbaar 
gestel word (Bylae C1, sien 
voorbeeld op die webwerf) 
CWB afgeronde kalwers 
moet slegs aan CWB 
lisensiehouers verkoop word. 
'n Ongelisensieerde koper 
verbeur egter die gebruik van 
die CWB lisensie 

CWB 

Krities 

     

Voldoen alle vee aankope 
aan CWB vereistes en 
voldoen aan die vereistes 
van die Wet op Identifikasie 
van Dier, Wet op Veediefstal 
en Wet op Dieresiektes 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het die voerkraal 'n 
geskrewe beleid oor 
prosedures wat gevolg moet 

SKEMA/REGULERENDE Klein      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

word by die vervoer van vee 
om veekopers en 
vragmotorbestuurders te lei 
Het die voerkraal 'n 
geskrewe beleid en 
prosedures vir die ontvangs 
van nuwe aankomelinge 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Het die voerkraal 'n 
geskrewe beleid oor 
prosedures vir bio-veiligheid 
vir nuwe aankomelinge 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde prosedure 
vir die bestelling, berging en 
toediening van 
veeartsenykundige 
medisyne, entstowwe en 
middels 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde prosedure 
vir die menslike hantering en 
behandeling van vee 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het die voerkraal 'n opleiding 
skedule vir die verwerking 
van personeel? 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde prosedure 
vir die verwydering en 
hantering van dooie diere? 

SKEMA/REGULERENDE Groot      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde prosedure 
vir die uitvoering en opname 
van die nadoodse 
ondersoeke? 

SKEMA/REGULERENDE Groot      

Het die voerkraal 'n 
toegewyde en higiëniese 
nadoodse fasiliteit? 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde menslike 
nood slagting prosedure? 

SKEMA/REGULERENDE Groot      

Het die voerkraal 
gedokumenteerde 
noodplanne? 

SKEMA/REGULERENDE Groot      

Gebruik die voerkraal slegs 
geregistreerde 
veeartsenykundige medisyne 
wat deur 'n veearts 
voorgeskryf is? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Word alle leë houers vir 
medisyne en middels op 'n 
veilige en 
omgewingsvriendelike 
manier versamel en 
weggegooi? 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Ondergaan die betrokke 
voerkraal personeel 
veehanterings opleiding? 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Is hierdie opleiding rekords 
beskikbaar? 

SKEMA/REGULERENDE Klein      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Het die voerkraal 'n 
gedokumenteerde beleid oor 
dierewelsyn? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het die voerkraal 'n 
doeltreffende volledige 
naspeurbaarheidstelsel terug 
na die bron? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Haal die voerkraal sy 
drinkwater uit 'n getoetste, 
onbesmette waterbron wat 
geskik is vir dierlike gebruik? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Voerkraal krale: Het u 'n 
geldige omgewingsmagtiging 
(ROD) ingevolge die Wet op 
Nasionale 
Omgewingsbestuur van 1998 
vir u voerkraal of voerkraal 
uitbreidings wat na Augustus 
1997 gebou is? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Het u al die nodige magtiging 
en lisensies (lug uitstoot, 
omgewings magtigings, 
besigheid hersonering en 
higiëne bepalings en 
inspeksies ingevolge die Wet 
op Veiligheid van Vleis van 
2000 en die Wet op Diere 
gesondheid van 2002) as u 
diere lewer of begrawe? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Is u mis voorraad 
geregistreer/gelisensieer 
ingevolge die Nasionale 
Water Wet 1998 en 
ingevolge die Nasionale 
Omgewings Bestuur: Afval 
Wet van 2008 
geregistreer/gelisensieer, en 
het u 'n bestuur en grond 
moniterings plan? 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

 

 

 

 

Oudit Datum 
 

 

Ouditeur 
 

 

Ouditeur Handtekening 
 

 

Totale aantal NCRs 
Klein: 
Groot: 
Krities  

Slaag/Druip 
 
 

 


