
 

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       

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

CWB 

Groot 

     

Na slagting voorsien RFID en 
bestuur oorplaatjie wat by die 
karkas pas 
Genetiese oorsprong van 
kalwers: CWB oorplaatjie 
identifiseer diere wat in CWB 
se aanlyn databasis 
aangeteken is 

CWB 

Krities 

     

Elektriese stimulasie word op 
die karkas toegepas 

CWB 
Groot 

     

Karkas word afgekoel tot 'n 
interne temperatuur van 
minder as 5 grade Celsius voor 
kwartering en tydens 
skandering 

CWB 

Krities 

     



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

Na afkoel, sny die rib gedeelte 
by die 5/6 of 12/13 rib en teken 
op met 'n goedgekeurde 
skandeerder, bestuur deur 'n 
goedgekeurde operateur 

CWB 

Krities 

     

Alle karkasse wat verkoop 
word, moet aan CWB 
gerapporteer word (beide aan 
CWB lede en nie-CWB lede) 

CWB 

Krities 

     

Alle karkasse wat verkoop 
word moet oorgedra word en 
binne 7 dae by CWB ingedien 
word 

CWB 

Krities 

     

As slagpale meer as 15 
karkasse per week slag, is 
CWB stempel gradering op 
karkasse nodig 

CWB 

Klein 

     

Slagdiere word vergesel van 
inligting oor hul eienaarskap. 
Die slagpale hou rekords van 
die oorsprong van alle diere 
wat vir 3 jaar geslag word. 

CWB Klein      

Neem Warm standaard karkas 
gewig 

CWB Krities      

Neem: CWB karkas nommer 
pas by die CWB oorplaatjie  

CWB Krities      

'n Verklaring van gesondheid 
en oorsprong word vir diere 
(eienaars) verskaf en 
aangeteken (slagpale) wat die 

SKEMA/REGULERENDE Krities      



Oudit Item Vereiste Begeleiding 
NCR  

Begeleiding 
Voldoen Klein Groot Krities Lewer Kommentaar 

volgende inligting bevat: 
afleweringsdatum, naam en 
adres van eienaar of plaas, 
aantal diere, gesondheidstatus 
van die kudde 
Diere word menslik hanteer 
tydens laai en vervoer en aflaai 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Voertuie wat gebruik word, 
voldoen aan die spesifikasies 
vir die laairuimte, vloere, 
minimum vloeroppervlakte, sye 
en afskortings, skaduwee word 
voorsien en ventilasie verseker 

SKEMA/REGULERENDE Klein      

Slagpale om aan die Vleis 
veiligheidswet te voldoen. 
Element verifikasie deur 
ouditeur 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

HSM volgens vleis veiligheids 
wet moet te alle tye 
gedokumenteer, 
geïmplementeer en onderhou 
word 
Goedgekeurde HMS deur 
DALRRD, getekende kopie om 
beskikbaar en geldig te wees 

SKEMA/REGULERENDE Krities      

Personeel moet opgelei word 
in die CWB vereistes, bewyse 
moet beskikbaar wees 

CWB Klein      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oudit Datum 
 

 

Ouditeur 
 

 

Ouditeur Handtekening 
 

 

Totale aantal NCRs 
Klein: 
Groot: 
Krities  

Slaag/Druip 
 
 

 


