
Verband Lebensmittel ohne 

Gentechnik Food Stage

The certification body Kiwa VERIN with VLOG-Recognition No. 

ZS-400023 confirms, pursuant to a recognition agreement with VLOG 

e.V. and an audit performed on 1-6-2022 documented in a report, that 

the products and processes of

GRO00904 

Wulro BV

Seelenstraat 7

6004 RL  WEERT

- Stage: Food processing/preparation

- Substage: Food processing/preparation

- Area of application: Whole egg liquid, egg yolk liquid, egg white 

Kiwa VERIN

Nevelgaarde 20d

Postbus 2703

3430 GC Nieuwegein 

Tel.: 088 998 43 10

info@kiwaverin.nl

www.kiwaverin.nl 

operating at the following stage and sub-stage for the area of 

applicability of the audit:

Certificate Number : P892883

VLOG ID : 10-02477

Certification valid until : 31-12-2023

Date of certification decision : 29-6-2022

On behalf of Kiwa VERIN,

Roosmarijn Malestein-Overweg

meets the requirements of the VLOG “Ohne Gentechnik” Production 

and Certification Standard 22.01, based on Sections 3a and 3b of the 

German EC Genetic Engineering Implementation Act (EGGenTDurchfG).

The VLOG certification entitles you - under the condition of a licence agreement with VLOG - to use the “Ohne 

GenTechnik” seal.



Wulro BV

Seelenstraat 7

6004 RL  WEERT

Nieuwegein, 29 juni 2022

Betreft : Uitslag beoordeling VLOG

Uw kenmerk : GRO00904 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 juni 2022 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor een audit in het kader van Verband Lebensmittel 

ohne Gentechnik Food Stage. De bevindingen van de controleur zijn in goede orde ontvangen en beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor Verband Lebensmittel ohne 

Gentechnik Food Stage en bijbehorende voorschriften. Het certificaat is aan uw bedrijf toegekend en 

bijgesloten bij deze brief. Kiwa VERIN zal u volgend jaar benaderen voor de jaarlijkse controle.

Kiwa VERIN heeft bepaald dat uw bedrijf in de volgende risico categorie is ingedeeld: RC 1

Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Marleen Duijzer

Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat 

Overzicht opmerkingen (indien van toepassing)



WegingOmschrijvingNorm


