
Tabblad Versienummer Vastgesteld door bestuur op Ingangsdatum
1.1A 9 28-6-2022 1-9-2022
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1.1C 5 6 ??-??-20212 1-9 2-2021 3
1.1D 7 8 ??-??-20212 1-2-2022 3
1.1E 6 21-9-2021 1-2-2022
1.1F 6 7 ??-??-2022 1-2-2022 3

Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB                                                                                                                                      
Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, gelet op Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB PSB, ter zake de voorschriften waar een 
deelnemer aan moet voldoen om deel te nemen aan het certificatieschema IKB PSB vastgesteld de navolgende voorschriften IKB PSB:
- Bijlage 1.1A: Voorschriften IKB PSB Alle pluimveeservicebedrijven
- Bijlage 1.1B: Voorschriften IKB PSB Entbedrijf
- Bijlage 1.1C: Voorschriften IKB PSB Laadbedrijf
- Bijlage 1.1D: Voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf
- Bijlage 1.1E: Voorschriften IKB PSB Ontsmettingsbedrijf
- Bijlage 1.1F: Voorschriften IKB PSB Reinigingsbedrijf
Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden IKB PSB over. 
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

A ALGEMEEN
A01 De IKB PSB-deelnemer beschikt over een NEN 

4400 erkenning.
Nederlandse IKB PSB-deelnemers dienen over een NEN 4400-1 
erkenning te beschikken. Buitenlandse IKB PSB-deelnemers 
dienen over een NEN 4400-2 erkenning te beschikken indien de 
werkzaamheden ook in Nederland worden uitgevoerd. De IKB 
PSB-deelnemer houdt zich te allen tijde aan de vastgestelde en 
van kracht zijnde aanpassings- en interpretatierapporten, zoals 
opgenomen in het Handboek Normen SNA (te raadplegen via 
www.normeringarbeid.nl). 

Administratief Controleer of IKB PSB-
deelnemer beschikt over een 
geldige NEN 4400 erkenning. 
Indien het een 
erkenningscontrole betreft, 
dan na akkoord 
administratieve controle 
tijdelijk certificaat afgeven 
voor 6 maanden waarbinnen 
over de NEN 4400 erkenning 
dient te worden beschikt. 

E F NVT: erkenningscontrole; Nederland-
erkenning ZZP'er; Buitenland-erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A02 In afwijking van het vorige lid, hoeft de ZZP'er 
die een pluimveeservicebedrijf uitoefent, niet 
over een NEN-EN 4400 erkenning te 
beschikken. Wel moet de ZZP'er beschikken 
over / aantonen dat:

A02a Een recente BTW-aangifte met 
betalingsbewijs.

Administratief Controleer of er een recente 
BTW-aangifte met 
betalingsbewijs is. 

E F NVT: Nederland erkenning;  Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A02b Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel 
welke maximaal 3 maanden oud is. 

Administratief Controleer of er een uittreksel 
uit de Kamer van Koophandel 
is welke maximaal 3 maanden 
oud is. 

E F NVT: Nederland erkenning;  Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A02c Een geldige, conform een door de 
Belastingdienst goedkeurde 
(raam)modelovereenkomst tussen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer, die 
voldoet aan de vereisten.

Administratief Controleer middels een 
steekproef of er een geldige, 
conform een door de 
Belastingdienst goedkeurde 
(raam)modelovereenkomst 
tussen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer is, die voldoet 
aan de vereisten. Omvang 
steekproef: 
- < 10 klanten: 3 
modelovereenkomsten
- ≥10 - <20 klanten: 5 
modelovereenkomsten
- ≥ 20 klanten: 7 
modelovereenkomsten

E F NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
1-2-2021

A02d Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Administratief Controleer of er een 
bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering is afgesloten. 

E F NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
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A02e Er passende beheersmaatregelen zijn 
getroffen om te borgen dat er conform de 
door de Belastingdienst goedgekeurde 
(raam)modelovereenkomst tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt 
gewerkt.

Administratief Controleer of er passende 
beheersmaatregelen zijn 
getroffen om te borgen dat er 
conform de door de 
Belastingdienst goedgekeurde 
(raam)modelovereenkomst 
tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer wordt 
gewerkt.

E F NVT: Nederland erkenning;  Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A02f Alle facturen in de bedrijfsadministratie van 
de afgelopen twee jaar. 

Op vraag van de controleur worden tijdens de controle de 
facturen van de afgelopen twee jaar ter inzage beschikbaar 
gesteld. 

Administratief Controleer, indien de 
controleur dit nodig acht, de 
facturen. 

C D NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning; geen noodzaak tot inzage 
facturen 

1-9-2020

A2g Indien de ZZP'er gebruik maakt van arbeid die 
door een derde partij ter beschikking is 
gesteld, dan moet die derde partij IKB PSB-
gecertificeerd zijn of opgenomen zijn in het 
register van de Stichting Normering Arbeid. 

Bij een derde partij kan worden gedacht aan een collega 
onderneming, uitzendbureau of payroller. 

Administratief Controleer, indien er gebruik 
wordt gemaakt van arbeid die 
door een derde partij ter 
beschikking wordt gesteld, of 
die derde partij IKB PSB-
gecertificeerd is of is 
opgenomen in het register van 
de Stichting Normering Arbeid.

C D NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning; ZZP'er maakt geen gebruik van 
arbeid die door een derde partij ter 
beschikking wordt gesteld. 

1-9-2020

A02h Een kolommenbalans en grootboek uitdraai 
inhuur en uitbesteding werk  van huidig en 
voorgaand boekjaar.

Controleer a.d.h.v. de 
kolommenbalans of de ZZP'er 
het afgelopen jaar werkzaam is 
geweest als ZZP'er.

E F NVT: Erkenningscontrole;
Nederland erkenning;  
Buitenland-erkenning

1-9-2022

A03 De IKB PSB-deelnemer beschikt over een 
actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E).

De RI&E moet worden aangepast bij veranderingen in/van 
toepassing op het bedrijf zoals ingrijpende wijzigingen aan 
werkmethoden, werkomstandigheden, gebruikte technieken of 
gewijzigde wet- en regelgeving. 

Administratief Controleer of de IKB PSB-
deelnemer beschikt over een 
actuele RI&E. 

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019

A04 De Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat 
uit een lijst met risico's en een evaluatie van 
de risico's. 

De evaluatie van de risico's vindt plaats door het opstellen van 
een Plan van Aanpak waarin naar voren komt welke 
maatregel(en) word(t)(en) genomen om de risico's te 
voorkomen of te verminderen. Hierbij wordt ook de termijn 
aangegeven waarbinnen de maatregelen zullen zijn ingevoerd. 

Administratief Controleer of de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie 
bestaat uit een lijst met risico's 
en een evaluatie van de risico's 
en controleer of is aangegeven 
wat de termijn is waarbinnen 
de maatregelen zullen zijn 
ingevoerd om de risico's te 
voorkomen of te verminderen.

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019

A029 De deelnemer maakt alleen gebruik van het 
IKB PSB keurmerk met vermelding van de 
gecertificeerde activiteit(en) conform het 
keurmerkreglement IKB PSB. 

De IKB PSB-deelnemer verkrijgt met afgifte van het certificaat 
IKB PSB het recht om het IKB PSB-keurmerk te gebruiken op: 
 - bonnen; 
 - afrekeningen; 
 - facturen;  
 - uithangborden; 
 - of anderszins, ten behoeve van de herkenbaarheid van het 
bedrijf als IKB bedrijf; 

administratief/fysi
ek

Controleer of de deelnemer 
het IKB PSB keurmerk gebruikt 
conform het 
Keurmerkreglement IKB PSB.

C D NVT: deelnemer maakt geen gebruik van 
het IKB PSB keurmerk

1-9-2022

ADMINISTRATIE
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A05 De IKB PSB-deelnemer houdt een 
personeelsadministratie bij. De administratie 
omvat een continu actueel gehouden 
personeelsoverzicht, waarin alle voor het 
pluimveeservicebedrijf werkzame 
medewerkers worden geregistreerd en zijn 
voorzien van een uniek, bedrijfseigen, 
personeelsnummer. In het overzicht wordt 
per medewerker de informatie vastgelegd, 
die relevant is in het kader van het 
certificatieschema IKB PSB. 

In het overzicht wordt per medewerker 
de informatie vastgelegd, die relevant is in het kader van het 
certicatieschema IKB PSB. Inleen- en uitzendkrachten moeten 
ook worden opgenomen in de administratie, maar hoeven 
geen eigen bedrijfsuniek personeelsnummer te ontvangen. 

Administratief Controleer in de administratie 
of de personeeladministratie 
wordt bijgehouden. Ga na of 
dit een actueel gehouden 
personeelsoverzicht is, waarin 
alle voor het 
pluimveeservicebedrijf 
werkzame medewerkers 
worden geregistreerd en zijn 
voorzien van een uniek, 
bedrijfseigen, 
personeelsnummer. Ga na of 
in het overzicht per 
medewerker de informatie 
wordt vastgelegd, die relevant 
is in het kader van het 
certificatieschema IKB PSB. 

D E NVT: Nederland-erkenning ZZP'er 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A06 De IKB PSB-deelnemer houdt een deugdelijke 
administratie bij van alle in het kader van 
deze voorschriften genoemde gegevens over 
de pluimveebedrijven waar zij 
werkzaamheden heeft verricht. Deze 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Administratief Controleer in de administratie 
of er een deugdelijke 
administratie van alle in het 
kader van deze voorschriften 
genoemde gegevens over de 
pluimveebedrijven waar de IKB 
PSB-deelnemer 
werkzaamheden heeft 
verricht, wordt bijgehouden. 
Controleer op welke wijze 
geborgd wordt dat deze 
gegevens  vertrouwelijk 
worden behandeld. 

B C NVT: erkenningscontrole 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A07 De IKB PSB-deelnemer bewaart alle in het 
kader van deze voorschriften genoemde 
gegevens en documenten over de 
pluimveebedrijven waar zij werkzaamheden 
heeft verricht minimaal twee jaren. 

Voor zover van toepassing worden wettelijke termijnen 
aangehouden. 

Administratief Controleer in de administratie 
of alle in het kader van deze 
voorschriften genoemde 
gegevens en documenten over 
de pluimveebedrijven waar zij 
werkzaamheden heeft verricht 
minimaal twee jaren bewaard 
is. 

C D NVT: erkenningscontrole 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A08 De ZZP'er bewaart in de administratie per 
opdrachtgever een getekende, door de 
Belastingdienst goedgekeurde (raam) 
modelovereenkomst tussen de opdrachtgever 
en opdrachtnemer. 

Administratief Controleer in de administratie 
per opdrachtgever een 
getekende, door de 
Belastingdienst goedgekeurde 
(raam) modelovereenkomst 
tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer bewaard is. 

C D NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
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A09 De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
wordt minimaal vijf jaar bewaard.

Administratief Controleer of de RI&E 
minimaal vijf jaar bewaard is. 

C D NVT: erkenningscontrole 1-4-2019

PERSONEEL EN OPLEIDING
A10 De IKB PSB-deelnemer beschikt over op 

schrift gestelde werkinstructies voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden.

Voorbeelddocumenten zijn te vinden op de website van 
AVINED (www.avined.nl).  De IKB PSB-deelnemer verleent 
desgevraagd inzage in haar werkinstructies aan haar 
opdrachtgever. De werkinstructies mogen ook digitaal 
beschikbaar zijn. 

Administratief Controleer of er op schrift 
gestelde werkinstructies zijn 
voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. De 
werkinstructies mogen ook 
digitaal beschikbaar zijn. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

A11 Iedere medewerker van de IKB PSB-
deelnemer, welke fysiek betrokken is bij de 
werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor 
de  werkinstructie.

Administratief Controleer middels een 
steekproef of de medewerkers 
van de IKB PSB-deelnemers, 
welke fysiek betrokken zijn bij 
de werkzaamheden, getekend 
hebben voor het ontvangen 
van de werkinstructie. 
Omvang steekproef: 
- < 10 medewerkers: 3 
werkinstructies
- ≥10 - <20 medewerkers: 5 
werkinstructies
- ≥ 20 medewerkers: 7 
werkinstructies

D E NVT: Nederland-erkenning ZZP'er (indien 
ZZP'er met derden werkt, dan wel van 
toepassing)

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

A12 De IKB PSB-deelnemer draagt er zorg voor dat 
de werkinstructies in de (bedrijfs)auto's 
aanwezig zijn en toegankelijk zijn voor alle 
medewerkers.

Ook als de IKB PSB-deelnemer geen personeel heeft, dienen de 
werkinstructies aanwezig te zijn. De werkinstructies mogen ook 
digitaal beschikbaar zijn. 

Administratief / 
Fysiek

Controleer of werkinstructies 
in de (bedrijfs)auto's aanwezig 
zijn en of dit toegankelijk is 
voor alle medewerkers. De 
werkinstructies mogen ook 
digitaal beschikbaar zijn. 

D E NVT: Nederland-erkenning ZZP'er (indien 
ZZP'er met derden werkt, dan wel van 
toepassing)

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

A13 De IKB PSB-deelnemer werkt volgens de 
werkinstructies.

Bijzondere omstandigheden
Indien vooraf bepaald is dat de opdracht van de opdrachtgever 
niet kan worden uitgevoerd volgens de werkinstructie, wordt 
dit vastgelegd in de schriftelijke opdrachtbevestiging, zie 
voorschrift A25.

Bijzondere omstandigheden op het pluimveebedrijf die als 
gevolg hebben dat afgeweken wordt van de werkinstructie 
(afwijkingen hygiëne of ziekte) worden vastgelegd op de 
werkbon, zie voorschrift A27.

Administratief / 
Fysiek

Vraag de werkinstructies op bij 
één van de medewerkers.

Indien zich bijzondere 
omstandigheden hebben 
voorgedaan, controleer of dit 
is vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging en/of 
werkbon.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
1-9-2021

HYGIËNE
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A14 De IKB PSB-deelnemer draagt zorg voor orde 
en netheid op het eigen IKB-bedrijf en in de 
bedrijfsauto's.

Administratief / 
Fysiek

Controleer of en hoe de IKB 
PSB-deelnemer zorg draagt 
voor orde en netheid op het 
eigen IKB-bedrijf en in de 
bedrijfsauto's. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

A15 Eigen en ingeleende apparatuur en 
hulpmiddelen, die bij de werkzaamheden 
worden gebruikt, zijn zichtbaar schoon bij het 
betreden van het bedrijfsterrein van het 
pluimveebedrijf. 

Schoon = geen zichtbare verontreinigingen Administratief / 
Fysiek

Controleer of eigen en 
ingeleende apparatuur en 
hulpmiddelen, die bij de 
werkzaamheden worden 
gebruikt, zichtbaar schoon zijn 
bij het betreden van het 
bedrijfsterrein van het 
pluimveebedrijf. 

D E NVT: geen apparatuur / hulpmiddelen 
aanwezig

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A16 De IKB PSB-deelnemer maakt de gebruikte 
apparatuur en hulpmiddelen volledig 
zichtbaar schoon voor vertrek bij het 
pluimveebedrijf, waar de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd.

Schoon = geen zichtbare verontreinigingen Administratief / 
Fysiek

Controleer of de IKB PSB-
deelnemer de gebruikte 
apparatuur en hulpmiddelen 
volledig zichtbaar 
schoonmaakt voor vertrek bij 
het pluimveebedrijf, waar de 
werkzaamheden zijn 
uitgevoerd.

D E NVT: niet aanwezig op moment dat IKB 
PSB-deelnemer het pluimveebedrijf verliet; 
geen apparatuur / hulpmiddelen aanwezig

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A17 Schone, gereinigde apparatuur, schoeisel, 
kleding en andere hulpmiddelen worden van 
de gebruikte, niet gereinigde apparatuur, 
schoeisel, kleding en andere hulpmiddelen 
gescheiden.

Materiaal = alle zaken die mee worden genomen de stal in 
(naast apparatuur / hulpmiddelen, ook zaken als kleding, 
schoeisel enz.).

Administratief / 
Fysiek

Controleer of schone, 
gereinigde apparatuur, 
schoeisel, kleding en andere 
hulpmiddelen worden 
gescheiden van de gebruikte, 
niet gereinigde apparatuur, 
schoeisel, kleding en andere 
hulpmiddelen. Indien enkel 
schoeisel en kleding van 
pluimveebedrijf wordt 
gebruikt, dan dit buiten 
beschouwing laten. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

A18 De medewerker(s) van de IKB PSB-deelnemer 
beginnen hun werk op ieder pluimveebedrijf 
in schone werkkleding en met schoon 
schoeisel.

Kleding of schoeisel van het pluimveebedrijf is ook toegestaan. Administratief / 
Fysiek

Controleer of de 
medewerker(s) van de IKB PSB-
deelnemer hun werk op ieder 
pluimveebedrijf beginnen in 
schone werkkleding en met 
schoon schoeisel.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A19 Schoeisel en kleding van medewerkers van de 
IKB PSB-deelnemer worden afgesloten (in een 
container o.i.d.) aangevoerd en afgevoerd.

Administratief / 
Fysiek

Controleer of schoeisel en 
kleding van medewerkers van 
de IKB PSB-deelnemer  
afgesloten (in een container 
o.i.d.) worden aangevoerd en 
afgevoerd.

D E NVT: enkel schoeisel en kleding van 
pluimveebedrijf gebruikt

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A20 De IKB PSB-deelnemer houdt zich aan de 
geldende tijdelijke wet- en regelgeving die 
van kracht wordt ten tijde van een 
pluimveegerelateerde dierziekte-uitbraak.

De tijdelijke wet- en regelgeving ten tijde van een dierziekte-
uitbraak te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit. 

Administratief / 
Fysiek

Controleer of IKB PSB-
deelnemer zich ten tijde van 
een dierziekte-uitbraak houdt 
aan de tijdelijk geldende wet- 
en regelgeving die van kracht 
is.  Als er geen sprake is van 
een fysieke controle, dan IKB 
PSB-deelnemer bevragen over 
procedure via interview. 

D E NVT: geen pluimveegerelateerde 
dierziekte-uitbraak / geen tijdelijke wet- en 
regelgeving van kracht 

1-4-2019

VOEDSELVEILIGHEID
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A21 De IKB PSB-deelnemer verleent medewerking 
aan zijn opdrachtgever indien deze 
steekproeven wil laten nemen op 
aanwezigheid van Salmonella op alle 
meegebrachte apparatuur in de stallen. 

Administratief Controleer of er bij 
opdrachtverstrekking door 
opdrachtgever ook gevraagd 
wordt om steekproeven op 
aanwezigheid Salmonella op 
alle meegebrachte apparatuur 
in de stallen en de resultaten 
hiervan. 

C D NVT: geen opdracht van opdrachtgever 
gehad voor steekproeven op aanwezigheid 
Salmonella op alle meegebrachte 
apparatuur in de stallen

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

OMGANG KLANTEN

A22 De werkinstructie dient in een taal 
geschreven te zijn die de pluimveehouder 
beheerst en die de voorman, als 
leidinggevende namens de IKB PSB-
deelnemer, van de groep voldoende beheerst.

Voor Nederlandse bedrijven moet minimaal de beschikking zijn 
over een Nederlandse werkinstructie. 

Administratief / 
Fysiek

Controleer in welke taal/talen 
de werkinstructie beschikbaar 
is. Voor Nederlandse 
pluimveebedrijven moet de 
beschikking zijn over een 
Nederlandse werkinstructie.  

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A23 De voorman dient in staat te zijn op een goed 
niveau te communiceren met de 
pluimveehouder in de taal die de 
pluimveehouder beheerst.

Dit gaat om een gelijkwaardige taal, die zowel de 
pluimveehouder als de voorman beheerst. 

Administratief / 
Fysiek

Controleer of de voorman en 
pluimveehouder op een goed 
niveau communiceren over 
zaken die gerelateerd zijn aan 
de werkzaamheden die 
worden uitgevoerd.

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019

A24 De voorman dient in staat te zijn op een goed 
niveau te communiceren met de rest van de 
aanwezige medewerkers. 

Administratief / 
Fysiek

Controleer of de voorman in 
staat is om op een goed niveau 
te communiceren over zaken 
die gerelateerd zijn aan de 
werkzaamheden die worden 
uitgevoerd met de rest van de 
aanwezige medewerkers. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

A25 De IKB PSB-deelnemer bevestigt iedere 
opdracht, bij voorkeur 24 uur van te voren, 
schriftelijk naar de opdrachtgever. Hierin 
wordt minimaal vermeld:

Onder schriftelijk wordt bijvoorbeeld verstaan: per e-mail, SMS 
of via Whatsapp. 
Bij plaagdierbeheersingsbedrijven mag hiervan worden 
afgeweken als in de terugkerende (jaar)planning wel alle 
punten zijn opgenomen die in de schriftelijke 
opdrachtbevestiging horen te staan.

Probeer ook na te gaan of de 
ingevulde gegevens correct 
(kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 
schriftelijke 
opdrachtbevestigingen.

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
1-9-2020
1-2-2021
1-9-2021

A25a Naam pluimveehouder. Administratief Ga na of de naam van de 
pluimveehouder is vermeld in 
de schriftelijke 
opdrachtbevestiging. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A25c Locatie of vermelding KIPnummer 
pluimveehouder waar het werk wordt 
uitgevoerd.

Administratief Ga na of de locatie waar het 
werk is uitgevoerd, is vermeld 
in de schriftelijke 
opdrachtbevestiging. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A25d Aard van de uit te voeren werkzaamheden. Administratief Ga na of de aard van de 
pluimveehouderij is vermeld in 
de schriftelijke 
opdrachtbevestiging. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
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A25e Datum uitvoering werkzaamheden. Administratief Ga na of de datum van 
uitvoering werkzaamheden is 
vermeld in de schriftelijke 
opdrachtbevestiging. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A25i Het goedkeuringsnummer van de 
Belastingdienst van de goedgekeurde (raam) 
modelovereenkomst tussen de opdrachtgever 
en opdrachtnemer. 

Administratief Ga na of het 
goedkeuringsnummer van de 
Belastingdienst van de 
goedgekeurde (raam) 
modelovereenkomst tussen de 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer is vermeld in 
de schriftelijke 
opdrachtbevestiging.

C D NVT: Nederland erkenning; Buitenland-
erkenning

1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019

A27 Standaard worden op de werkbon minimaal 
de volgende punten goed leesbaar ingevuld: 

Probeer ook na te gaan of de 
ingevulde gegevens correct 
(kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 
werkbonnen. 

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019
1-9-2021

A27a Naam pluimveehouder. Administratief / 
Fysiek

Ga na of de naam van de 
pluimveehouder is ingevuld op 
de werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27b Adres of Kipnummer pluimveehouder. Administratief / 
Fysiek

Ga na of het adres van de 
pluimveehouder is ingevuld op 
de werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27c Stalnummer(s) waar het werk wordt 
uitgevoerd.

Administratief / 
Fysiek

Ga na of de locatie waar het 
werk is uitgevoerd, is ingevuld 
op de werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27e Aard van de uit te voeren werkzaamheden. Bij IKB PSB laadbedrijf aangeven of het om wegladen of 
uitladen gaat.

Administratief / 
Fysiek

Ga na of de aard van de uit te 
voeren werkzaamheden is 
ingevuld op de werkbon en of 
er bij IKB PSB laadbedrijf is 
aangegeven of het om 
wegladen of uitladen gaat.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27f Aantal dieren c.q. werkuren, oppervlakte of 
andere eenheden.

Administratief / 
Fysiek

Ga na of het aantal dieren c.q. 
werkuren, oppervlakte of 
andere eenheden zijn ingevuld 
op de werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27g Datum uitvoering werkzaamheden. Administratief / 
Fysiek

Ga na of de datum van 
uitvoering werkzaamheden is 
ingevuld op de werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27h Tijdstip aanvang van het werk. Administratief / 
Fysiek

Ga na of de tijdstip van 
aanvang van het werk is 
ingevuld op de werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27i Tijdstip beëindiging van het werk. Administratief / 
Fysiek

Ga na of de tijdstip van 
beëindiging is ingevuld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27j Namen en bedrijfseigen personeelsnummer 
van de personen die de werkzaamheden 
uitvoeren.

Het bedrijfseigen personeelsnummer is niet noodzakelijk bij 
personen die worden ingehuurd (bijv. uitzendkrachten).

Administratief / 
Fysiek

Ga na of op de werkbon de 
namen en (waar van 
toepassing) de bedrijfseigen 
personeelsnummers  worden 

C D NVT: Nederland-erkenning ZZP'er 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019
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A27l Gezien door of namens pluimveehouder 
(naam en handtekening). 

Indien pluimveehouder afwezig kan volstaan worden met de 
vermelding NA (niet aanwezig).

Administratief / 
Fysiek

Ga na of op de werkbon naam 
en handtekening van de 
pluimveehouder / 
bedrijfsverantwoordelijke 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27m Namens servicebedrijf (naam en 
handtekening).

Administratief / 
Fysiek

Ga na of de naam en 
handtekening van de 
medewerker die namens het 
pluimveeservicebedrijf de 
werkbon heeft ondertekend, 
vermeld is op de werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

A27n Het Kamer van Koophandel-nummer 
(KVK-nummer) van het 
pluimveeservicebedrijf. 

Administratief / 
Fysiek

Ga na of het Kamer van 
Koophandel-nummer (KVK-
nummer) van het 
pluimveeservicebedrijf is 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per:
01-02-2020

A28 De IKB PSB-deelnemer zorgt voor een goede 
klachtenbehandeling. De IKB PSB-deelnemer 
onderzoekt de oorzaak van een klacht en 
handelt de klacht correct af in overleg met de 
opdrachtgever. Waar mogelijk neemt de IKB 
PSB-deelnemer maatregelen om herhaling 
van de klacht te voorkomen.  

Klachten, wijze van afhandeling
en eventuele preventieve maatregelen worden geregistreerd 
op een klachtenformulier. 

Administratief Controleer of de IKB 
PSB-deelnemer klachten 
registreert op een 
klachtenformulier en hierop 
minimaal de volgende zaken 
vastlegt: omschrijving van de 
klacht, wijze van afhandeling 
en eventuele preventieve 
maatregelen. 

B C NVT: geen klachten 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

PERSONEEL EN OPLEIDING
B01 Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer 

welke fysiek betrokken is bij de 
entwerkzaamheden volgt binnen 3 maanden na 
indiensttreding danwel aanvang van de 
werkzaamheden een externe cursus 
‘Verantwoord pluimveeladen’. De IKB PSB-
deelnemer meldt iedere medewerker binnen 
zes weken aan bij de cursusinstantie. Deze 
cursus dient met goed gevolg te zijn doorlopen, 
wat aantoonbaar is door middel van een 
certificaat. Aanbieders van deze cursus dienen 
erkend te zijn door de schemabeheerder.

Erkenningsvoorwaarden voor deze 
cursus zijn te vinden in Bijlage 7 van de 
AV IKB PSB.

Administratief Ga na of iedere medewerker 
van de IKB PSB-deelnemer 
welke fysiek betrokken is bij 
de entwerkzaamheden de 
cursus met goed gevolg heeft 
doorlopen, kijk in 
administratie of certificaat 
aanwezig is. Ga na of 
medewerkers binnen zes 
weken bij cursusinstantie zijn 
aangemeld. Nagaan of 
aanbieder van de cursus 
erkend is volgens Bijlage 7 van 
de AV IKB PSB. Lijst met 
erkende opleiders is te vinden 
via www.avined.nl 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019
Gewijzigd per:
1-2-2020

B02 Iedere voorman, welke fysiek betrokken is bij de 
entwerkzaamheden, heeft de externe cursus 
‘Verantwoord pluimveeladen’ met goed gevolg 
doorlopen. 

Dit is aantoonbaar door middel van een 
certificaat. 

Administratief Ga na of iedere voorman van 
de IKB PSB-deelnemer welke 
fysiek betrokken is bij de 
entwerkzaamheden de cursus 
met goed gevolg heeft 
doorlopen, kijk in 
administratie of certificaat 
aanwezig is. Nagaan of 
aanbieder van de cursus 
erkend is volgens Bijlage 7 van 
de AV IKB PSB. Lijst met 
erkende opleiders is te vinden 
via www.avined.nl 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019
Gewijzigd per:
1-2-2020

B10 De IKB PSB-deelnemer houdt een lijst bij welke 
medewerkers de cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’ hebben gevolgd en met goed 
gevolg hebben doorlopen. 

In dit overzicht wordt per medewerker 
vastgelegd of de cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’ is gevolgd en met goed 
gevolg doorlopen is. Hiertoe wordt het 
uniek identificatienummer, zoals is 
uitgegeven door de erkende opleider, 
genoteerd. 

Administratief Ga na of iedere medewerker 
van de 
IKB PSB-deelnemer welke 
fysiek betrokken is bij de 
entwerkzaamheden de cursus 
met goed gevolg heeft 
doorlopen, kijk in 
administratie of de lijst 
compleet is en of het uniek 
identificatienummer wordt 
vermeld.

C D NVT: erkenningscontrole, Nederland-
erkenning ZZP'er

1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

B03 Alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, 
welke betrokken zijn bij de entwerkzaamheden, 
volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst. 

In de instructiebijeenkomst wordt 
minimaal aandacht besteed aan: wet en 
regelgeving (Wet Dieren), 
eigenschappen en gedrag van pluimvee, 
omgang met materialen welke specifiek 
bedoeld zijn voor de vang- en 
laadwerkzaamheden, omgang met 
pluimvee, beladingsdichtheid, 
gezondheid en welzijn: personeel, 
gezondheid en welzijn: dierziekten / 
zoönosen, hygiënemaatregelen. 
Deelname aan deze 
instructiebijeenkomst wordt 
geregistreerd door middel van 
getekende presentielijsten. Tevens vindt 
er verslaglegging van de 
instructiebijeenkomst plaats.

Administratief Vraag getekende 
presentielijsten en verslag op. 
Mochten medewerkers 
verhinderd zijn geweest, ga na 
op welke wijze deze alsnog 
geïnstrueerd zijn.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
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B11 Iedere nieuwe medewerker van de IKB PSB-
deelnemer welke fysiek betrokken is bij de 
entwerkzaamheden volgt binnen 6 weken na 
indiensttreding een inwerkprogramma welke 
minimaal 2 uur duurt. Het inwerkprogramma 
wordt gegeven door de voorman of 
bedrijfsleider. Deze persoon moet in het bezit 
zijn van het certificaat voor de cursus 
‘Verantwoord pluimveeladen’. 

Administratief Controleer of nieuwe 
medewerkers van de IKB
PSB-deelnemer welke fysiek 
betrokken zijn bij de
entwerkzaamheden binnen 6 
weken
na indiensttreding een 
inwerkprogramma
welke minimaal 2 uur duurt 
hebben gevolgd. Controleer of 
de betreffende voorman of 
bedrijfsleider het certificaat 
voor de cursus ‘Verantwoord 
Pluimveeladen’ heeft behaald.

C D NVT: erkenningscontrole, Nederland-
erkenning ZZP'er (indien ZZP’er gebruik 
maakt van inleen van derden, dan wel van 
toepassing)

1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

B12 De IKB PSB-deelnemer toont door middel van 
een presentielijst aan welke medewerkers het 
inwerkprogramma hebben bijgewoond. De 
aanwezigheid wordt bevestigd door de 
betreffende medewerker, met een 
handtekening. 

De betreffende voorman of 
bedrijfsleider die het inwerkprogramma 
verzorgd, legt zijn aanwezigheid ook 
vast door middel van een ondertekening 
van deze presentielijst.

Administratief Controleer of de IKB PSB- 
deelnemer een presentielijst 
heeft met daarop de 
medewerkers welke het 
inwerkprogramma hebben 
gevolgd inclusief 
ondertekening. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019

B13 De IKB PSB-deelnemer toont aan welke 
onderwerpen bij het inwerkprogramma zijn 
behandeld en hoe lang het inwerkprogramma 
heeft geduurd. 

Hiervoor kan bijvoorbeeld een 
PowerPoint presentatie worden 
gebruikt.

Administratief Controleer welke 
onderwerpen bij het 
inwerkprogramma door de IKB 
PSB-deelnemer worden 
behandeld en hoe lang het 
inwerkprogramma heeft 
geduurd.

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

B14 In het inwerkprogramma wordt in ieder geval 
aandacht besteed aan:

Controleer of benoemde 
zaken in het 
inwerkprogramma worden 
behandeld. 

B14a Instructies zoals deze zijn vastgelegd in de 
werkinstructie (o.a. omgang met entstoffen en 
hygiëne).

Administratief Ga na of instructies zoals deze 
zijn vastgelegd in de 
werkinstructie (o.a. omgang 
met entstoffen en hygiëne) 
worden benoemd in het 
inwerkprogramma. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

B14b Dierenwelzijn, omgang met pluimvee en het 
voorkomen/beperken van letsel/stress tijdens 
de entwerkzaamheden.

Administratief Ga na of dierenwelzijn, 
omgang met pluimvee en het 
voorkomen/beperken van 
letstel/stress tijdens de 
entwerkzaamheden worden 
benoemd in het 
inwerkprogramma. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

B14c Algemene informatie over de pluimveesector. Administratief Ga na of algemene informatie 
over de pluimveesector wordt 
benoemd in het 
inwerkprogramma. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

HYGIËNE
B04 De IKB PSB-deelnemer laat de gebruikte naalden 

achter bij de pluimveehouder.
Administratief Controleer middels een 

interview wat de procedure is 
bij het achterlaten van 
gebruikte naalden. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

B05 De IKB PSB-deelnemer laat de (lege fles(sen) 
met) entstof achter bij de pluimveehouder.

Administratief Controleer middels een 
interview wat de procedure is 
bij het achterlaten van 
(fles(sen) met) entstof. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

B15 De IKB PSB deelnemer werkt volgens de 
werkinstructie. De werkinstructie bevat 
minimaal:
Het meest recente hygiëneproctocol bezoekers 
pluimveebedrijven opgesteld door Avined en 
goedgekeurd door de autoriteit. 

Bij de betreffende authoriteit is het 
hygiëneproctocol terug te vinden.

Administratief Controleer middels een 
interview of er gewerkt wordt 
volgens de werkinstructie en 
het meest recente 
hygiëneproctocol bezoekers 
pluimveebedrijven.

C D Geen NVT mogelijk 1-2-2023
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

ALGEMEEN
C01 De IKB PSB-deelnemer is verplicht, indien de controle-

organisatie verzoekt om de laadplanning voor het inplannen 
van de fysieke controle, om (indien bekend) de volledige 
laadplanning op te sturen naar de controle-organisatie. 

Administratief Controleer op basis van de laadplanningen die 
ontvangen zijn door de controle-organisatie 
die de fysieke controle bij laadbedrijven 
uitvoert en de eigen administratie van het 
laadbedrijf of de volledige laadplanning (indien 
bekend) is opgestuurd naar de controle-
organisatie. 

C D NVT: fysieke controle is 
ingepland op basis van de 
slachtplanning 

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

PERSONEEL EN OPLEIDING
C02 Iedere nieuwe medewerker van de IKB PSB-deelnemer 

welke fysiek betrokken is bij de vang- en 
laadwerkzaamheden volgt binnen 6 weken na 
indiensttreding een inwerkprogramma welke minimaal 2 uur 
duurt. Het inwerkprogramma wordt gegeven door de 
voorman of bedrijfsleider. Deze persoon moet in het bezit 
zijn van het certificaat voor de cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’.

Administratief Controleer of nieuwe medewerkers van de IKB 
PSB-deelnemer welke fysiek betrokken zijn bij 
de vang- en laadwerkzaamheden binnen 6 
weken na indiensttreding een 
inwerkprogramma welke minimaal 2 uur duurt 
hebben gevolgd. Controleer of de betreffende 
voorman of bedrijfsleider het certificaat voor 
de cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’ heeft 
behaald.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er 
(indien ZZP’er gebruik maakt 
van inleen van derden, dan 
wel van toepassing)

1-4-2019
Gewijzigd per:
1-2-2021

C20 De IKB PSB-deelnemer toont door middel van een 
presentielijst aan welke medewerkers het 
inwerkprogramma hebben bijgewoond. De aanwezigheid 
wordt bevestigd door de betreffende medewerker, met een 
handtekening. 

De betreffende voorman of 
bedrijfsleider die het 
inwerkprogramma verzorgd, legt 
zijn aanwezigheid ook vast door 
middel van een ondertekening van 
deze presentielijst.

Administratief Controleer of de IKB PSB- deelnemer een 
presentielijst heeft met daarop de 
medewerkers welke het inwerkprogramma 
hebben gevolgd inclusief ondertekening. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019

C21 De IKB PSB-deelnemer toont aan welke onderwerpen bij het 
inwerkprogramma zijn behandeld en hoe lang het 
inwerkprogramma heeft geduurd.  

Hiervoor kan bijvoorbeeld een 
PowerPoint presentatie worden 
gebruikt.

Administratief Controleer welke onderwerpen bij het 
inwerkprogramma door de IKB PSB-deelnemer 
worden behandeld en hoe lang het 
inwerkprogramma heeft geduurd.

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019
Gewijzigd per: 
1-2-2021

C03 In het inwerkprogramma wordt in ieder geval aandacht 
besteed aan: 

Controleer of benoemde zaken in het 
inwerkprogramma worden behandeld. 

C03a Productkwaliteit en hoe dit wordt beïnvloed door het laden. Onder product wordt verstaan: de 
kip. Bij dit punt kan ook de 
terugkoppeling vanuit het 
vleeskuikenbedrijf naar het 
laadbedrijf over de vang- en 
laadschade worden 
benoemd/uitgelegd. 

Administratief Ga na of productkwaliteit en hoe dit wordt 
beïnvloed door het laden wordt benoemd in 
het inwerkprogramma. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2020

C03b Dierwelzijnsaspecten bij het laden (minimaal volgens 
opgenomen voorwaarden als omschreven in  Voorschriften 
C16 (C16a en C16b), C17 (C17a, C17b en C17c), C18 en C19 
van Bijlage 1.1C).

Administratief Ga na of dierenwelzijnaspecten bij het laden 
worden benoemd in het inwerkprogramma en 
of minimaal de voorwaarden als in 
Voorschriften C16 (C16a en C16b), C17 (C17a, 
C17b en C17c), C18 en C19 van Bijlage 1.1C) 
hierin zijn omschreven.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

C03c Algemene informatie over de pluimveesector. Administratief Ga na of algemene informatie over de 
pluimveesector in het inwerkprogramma 
wordt benoemd. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C03d Instructies zoals deze zijn vastgelegd in de werkinstructie 
(o.a. laadmethoden en hygiëne). 

Administratief Ga na of instructies zoals deze zijn vastgelegd 
in de werkinstructie (o.a. laadmethoden en 
hygiëne) in het inwerkprogramma worden 
benoemd. 

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019

BIJLAGE 1.1C: VOORSCHRIFTEN IKB PSB LAADBEDRIJF
Versie: 5 / Vastgesteld: 06-07-2021 / Ingangsdatum: 01-09-2021
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C04 Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer
welke fysiek betrokken is bij de vang- en 
laadwerkzaamheden volgt binnen 3 maanden na 
indiensttreding danwel aanvang van de werkzaamheden een 
externe cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’. De IKB PSB-
deelnemer meldt iedere medewerker binnen zes weken aan 
bij de cursusinstantie. Deze cursus dient met goed gevolg te 
zijn doorlopen, wat aantoonbaar is door middel van een 
certificaat. Aanbieders van deze cursus dienen erkend te zijn 
door de schemabeheerder.

Erkenningsvoorwaarden voor deze 
cursus zijn te vinden in Bijlage 7 
van de AV IKB PSB.

Administratief Ga na of iedere medewerker van de 
IKB PSB-deelnemer welke fysiek betrokken is 
bij de vang- en laadwerkzaamheden de cursus 
met goed gevolg heeft doorlopen, kijk in 
administratie of certificaat aanwezig is. Ga na 
of medewerkers binnen zes weken bij 
cursusinstantie zijn aangemeld. Nagaan of 
aanbieder van de cursus erkend is volgens 
Bijlage 7 van de AV IKB PSB. Lijst met erkende 
opleiders is te vinden via www.avined.nl 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C05 Iedere voorman, welke fysiek betrokken is bij de vang- en 
laadwerkzaamheden, heeft de externe cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’ met goed gevolg doorlopen. 

Dit is aantoonbaar door middel van 
een certificaat. 

Administratief Ga na of iedere voorman van de IKB 
PSB-deelnemer welke fysiek betrokken is bij de 
vang- en laadwerkzaamheden de cursus met 
goed gevolg heeft doorlopen, kijk in 
administratie of certificaat aanwezig is. Nagaan 
of aanbieder van de cursus erkend is volgens 
Bijlage 7 van de AV IKB PSB. Lijst met erkende 
opleiders is te vinden via www.avined.nl 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C22 De IKB PSB-deelnemer houdt een lijst bij welke 
medewerkers de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ 
hebben gevolgd en met goed gevolg hebben doorlopen. 

In dit overzicht wordt per 
medewerker vastgelegd of de 
cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’ is gevolgd en met 
goed gevolg doorlopen is. Hiertoe 
wordt het uniek 
identificatienummer, zoals is 
uitgegeven door de erkende 
opleider, genoteerd. 

Administratief Ga na of iedere medewerker van de 
IKB PSB-deelnemer welke fysiek betrokken is 
bij de vang- en laadwerkzaamheden de cursus 
met goed gevolg heeft doorlopen, kijk in 
administratie of de lijst compleet is en of het 
uniek identificatienummer wordt vermeld.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er

1-9-2019
Gewijzigd per: 1-2-2021

C06 Alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, welke 
betrokken zijn bij de laadwerkzaamheden, volgen jaarlijks 
een instructiebijeenkomst. 

In de instructiebijeenkomst wordt 
minimaal aandacht besteed aan: 
wet en regelgeving (Wet Dieren), 
eigenschappen en gedrag van 
pluimvee, omgang met materialen 
welke specifiek bedoeld zijn voor 
de vang- en laadwerkzaamheden, 
omgang met pluimvee, 
beladingsdichtheid, gezondheid en 
welzijn: personeel, gezondheid en 
welzijn: dierziekten / zoönosen, 
hygiënemaatregelen. Deelname 
aan deze instructiebijeenkomst 
wordt geregistreerd door middel 
van getekende presentielijsten.  
Tevens vindt er verslaglegging van 
de instructiebijeenkomst plaats.

Administratief Vraag getekende presentielijsten en verslag 
op. Mochten medewerkers verhinderd zijn 
geweest, ga na op welke wijze deze alsnog 
geïnstrueerd zijn.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

HYGIËNE
C07 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden ziet de voorman, 

als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, erop toe 
dat de hygienemaatregelen in acht worden genomen. 

Fysiek Ga na of bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden de voorman erop toe ziet dat 
de hygiënemaatregelen in acht worden 
genomen. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

VOEDSELVEILIGHEID
C08 De IKB PSB-deelnemer is verplicht minimaal één keer per 

kwartaal onderzoek op aanwezigheid van Salmonella uit te 
laten voeren.  De opeenvolgende monstername mag pas 
plaatsvinden na het verstrijken van minimaal 60 dagen. 

De onderzoeken dienen te 
geschieden conform Bijlage 5 van 
de AV IKB PSB (Reglement 
Salmonella onderzoek). 

Administratief / Fysiek Noteer de uitslag van de onderzoeken 
(Salmonella aangetoond / Salmonella niet 
aangetoond).
Controleer middels een interview en tijdens de 
fysieke controle of de IKB PSB-deelnemer 
gebruik maakt van eigen materiaal en / of 
apparatuur.

C D NVT: erkenningscontrole, de 
IKB PSB-deelnemer maakt 
geen gebruik van eigen 
materiaal en/of apparatuur 
bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

Bijlage 1.1C: Voorschriften IKB PSB Laadbedrijf Pagina 13 van 24



C09 Monstername geschied door een, voor monstername 
stalonderzoek erkende HOSOWO-instantie.

Administratief Noteer datums 
monstername en naam HOSOWO-instantie.

C D NVT: erkenningscontrole, de 
IKB PSB-deelnemer maakt 
geen gebruik van eigen 
materiaal en/of apparatuur 
bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

C10 Analyse geschied door een, voor detectie van Salmonella, 
erkend laboratorium. 

De erkenning van laboratoria vindt 
plaats volgens de 'Regeling 
erkenning en aanwijzing 
veterinaire laboratoria'. De lijst is 
te vinden via de website van de 
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit. Voor 
buitenlandse IKB PSB-deelnemers 
geldt dat een door het betreffende 
land daartoe erkend laboratorium 
wordt ingeschakeld.

Administratief Noteer per monstername datum ontvangst, 
datum inzet, datum uitslag en 
naam laboratorium.

C D NVT: erkenningscontrole, de 
IKB PSB-deelnemer maakt 
geen gebruik van eigen 
materiaal en/of apparatuur 
bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2020
1-2-2021

C11 De IKB PSB-deelnemer bewaart de Salmonella-uitslagen ten 
minste drie jaar.

Administratief Controleer in de administratie of Salmonella-
uitslagen van de afgelopen drie jaar bewaard 
zijn. 

C D NVT: erkenningscontrole, de 
IKB PSB-deelnemer maakt 
geen gebruik van eigen 
materiaal en/of apparatuur 
bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

WERKINSTRUCTIE
C12 De IKB PSB deelnemer werkt volgens de werkinstructie. In 

de werkinstructies wordt in ieder geval aandacht besteed 
aan: 

Administratief Controleer middels een interview of er 
gewerkt wordt volgens de werkinstructie. 
Controleer of benoemde zaken in de 
werkinstructie worden behandeld. 

C D Geen NVT mogelijk 1-2-2023

C12b Algemene informatie vanuit het laadbedrijf en de slachterij. Administratief Controleer of algemene informatie vanuit het 
laadbedrijf en de slachterij is opgenomen in de 
werkinstructie.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C12c Het meest recente  hygiëneproctocol 
pluimveeservicebedrijven opgesteld door AVINED en 
goedgekeerd door de autoriteit.

Bij de betreffende authoriteit is het 
hygiëneproctocol terug te vinden.

Administratief Controleer of er in de werkinstructie voor 
laadbedrijven het meest recente 
hygiëneproctocol pluimveeservicebedrijven is 
opgenomen. De werkinstructies mogen ook 
digitaal beschikbaar zijn. 

C D Geen NVT mogelijk 1-2-2023

OMGANG KLANTEN
C13 De voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-

deelnemer, draagt er zorg voor dat bij het laden alle 
ondergeschikten een geldig identiteitsbewijs bij zich 
hebben.

Vanaf 1 januari 2005 moet 
iedereen in Nederland, van 14 jaar 
en ouder een geldig 
identiteitsbewijs kunnen tonen. 
Geldige identiteitsbewijzen zijn, 
voor mensen met een 
Nederlandse, dan wel een andere 
EU of EER nationaliteit: een 
identiteitskaart, paspoort of 
rijbewijs. Voor mensen met een 
andere nationaliteit is een 
vreemdelingendocument 
(verblijfsvergunning) verplicht. 

Fysiek Controleer of alle ondergeschikten beschikken 
over een geldig identiteitsbewijs. Personen zijn 
niet verplicht om aan de controle-organisatie 
hun identiteitsbewijs te tonen. Wordt dit 
echter geweigerd, dan dient als bevinding 'Niet 
conform' te vermelden.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C14 Op de werkbon van het laadbedrijf wordt tevens vermeld: Probeer ook na te gaan of de ingevulde 
gegevens correct (kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 werkbonnen. 

C14a Totaal aantal personen dat is ingezet bij de 
laadwerkzaamheden door de pluimveehouder. 

Eigen inzet door pluimveehouder, 
zoals eigen personeel of 
vrienden/kennissen van de 
pluimveehouder. 

Administratief / Fysiek Ga na of op de werkbon is aangegeven of het 
totaal aantal personen dat door de 
pluimveehouder is ingezet bij de 
laadwerkzaamheden is genoteerd. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019
Gewijzigd per:
1-9-2019
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C14b Totaal aantal personen dat is ingezet bij de 
laadwerkzaamheden door de IKB PSB-deelnemer.

Administratief / Fysiek Ga na of op de werkbon is aangegeven of het 
totaal aantal personen dat door de IKB PSB-
deelnemer is ingezet bij de 
laadwerkzaamheden is genoteerd. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019
Gewijzigd per:
1-9-2019

C15 Bij aankomst op het pluimveebedrijf meldt de voorman, als 
leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, zich bij de 
pluimveehouder en controleert voor aanvang van het werk 
of de omstandigheden voldoende werkbaar zijn om volgens 
de werkinstructie of op andere wijze verantwoord te kunnen 
werken.

Fysiek Ga voor aanvang van de werkzaamheden na of 
de voorman zich bij aankomst meldt bij de 
pluimveehouder en voor aanvang controlert of 
de omstandigheden voldoende werkbaar zijn 
om volgens de werkinstructie of op andere 
wijze verantwoord te kunnen werken. 

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019

C23 De voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-
deelnemer, draagt er zorg voor dat bij het laden alle 
ondergeschikten een persoonsgebonden certificaat pas van 
de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ bij zich hebben.  

Iedere deelnemer die het examen 
heeft behaald ontvangt een 
persoonsgebonden certificaat pas. 

Fysiek Controleer of alle ondergeschikten beschikken 
over een pasje voor de cursus ‘Verantwoord 
pluimveeladen’. Indien medewerker de cursus 
‘Verantwoord pluimveeladen’ wel gevolgd 
heeft, maar nog geen persoonsgebonden 
certificaat pas heeft ontvangen, dient dit door 
de IKB PSB-deelnemer aantoonbaar gemaakt 
te worden. Indien medewerker de cursus 
‘Verantwoord pluimveeladen’ nog niet gevolgd 
heeft en minder dan 3 maanden in dienst is, 
dient dit door de IKB PSB-deelnemer 
aantoonbaar gemaakt te worden.

C D Geen NVT mogelijk 1-9-2019

DIERWELZIJN
C16 Door deskundige uitvoering van de servicewerkzaamheden 

wordt het welzijn van de dieren zoveel mogelijk 
gewaarborgd. Hiertoe wordt minimaal aan de volgende 
voorwaarden voldaan:

C16a Gebruikte materialen of voorwerpen zijn zodanig ontworpen 
en geconstrueerd en worden op zodanige wijze 
onderhouden en gebruikt dat het pluimvee - onnodig - letsel 
en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid gegarandeerd 
is.

Fysiek Ga tijdens de controle na of gebruikte 
materialen of voorwerpen zodanig zijn 
ontworpen en geconstrueerd en op zodanige 
wijze worden onderhouden en gebruikt dat 
het pluimvee - onnodig - letsel en lijden 
bespaard blijft en dat hun veiligheid 
gegarandeerd is.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C16b Het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor 
een werkinstructie gevolgd en voert zijn werkzaamheden uit 
zonder gebruikmaking van geweld of een methode die de 
dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel toebrengt. 

Fysiek Ga tijdens de controle na of het personeel dat 
met de dieren omgaat, daarvoor een 
werkinstructie heeft gevolgd en  
werkzaamheden uitvoert zonder 
gebruikmaking van geweld of een methode die 
de dieren onnodig angstig maakt of onnodig 
letsel toebrengt. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C17 Het is verboden:
C17a De dieren te slaan of te schoppen. Fysiek Ga tijdens de controle na hoe wordt omgegaan 

met de dieren en hoe de IKB PSB-deelnemer 
voorkomt dat de dieren geslagen of geschopt 
worden.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C17b Op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige 
wijze druk uit te oefenen dat het de dieren onnodig pijn of 
onnodig lijden berokkent. 

Fysiek Ga tijdens de controle na hoe wordt omgegaan 
met de dieren en hoe de IKB PSB-deelnemer 
voorkomt dat de dieren onnodig pijn of 
onnodig lijden berokkenen door op een 
bijzonder gevoelig deel van het lichaam een 
zodanige druk uit te voeren.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C17c De dieren onnodig bij kop of veren op te tillen of voort te 
trekken, of ze zodanig te behandelen dat hun onnodige pijn 
of onnodig leed berokkent. 

Fysiek Ga tijdens de controle na hoe wordt omgegaan 
met de dieren en hoe de IKB PSB-deelnemer 
voorkomt dat de dieren onnodig bij de kop of 
veren opgetild worden / voortgetrokken 
worden of ze op een zodanige manier te 
behandelen dat de dieren onnodig pijn of leed 
wordt gedaan.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
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C18 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal er door de 
voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, 
op worden toegezien dat er diervriendelijk gehandeld 
wordt.

Fysiek Ga tijdens de controle of de voorman op de 
hoogte is van zijn / haar 
verantwoordelijkheden en of één van de 
taken, het toezien op diervriendelijk handelen, 
wordt genoemd dan wel geconstateerd.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

C19 Er worden geen dieren in beschadigde kratten / containers 
geplaatst.

Fysiek Ga tijdens de controle na of er geen dieren in 
beschadigde kratten / containers worden 
geplaatst.

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

PERSONEEL EN OPLEIDING
D01 Minstens één van de medewerkers van de IKB PSB-

deelnemer, die 
plaagdierenbeheersingswerkzaamheden uitvoert, 
beschikt over een geldig bewijs van 
vakbekwaamheid Bestrijdingstechnicus' (5 jaar 
geldig). 

Het bewijs van vakbekwaamheid kan 
worden aangetoond middels een geldig 
getuigschrift van Stichting Examen- en 
Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie 
(EMV), of Stichting Certificeringsinstituut 
Plaagdierbeheersing, Milieu en 
Volksgezondheid (CPMV). 
Voor IKB PSB-deelnemers met een 
Nederland-erkenning ZZP'er geldt dat de 
ZZP'er altijd moet beschikken over een 
geldig bewijs van vakbekwaamheid 
Bestrijdingstechnicus. CPMV certificaten 
uit het verleden kunnen afwijken in 
geldigheid. 

Administratief Controleer of van minstens 
één van de medewerkers van 
de IKB PSB-deelnemer, die 
plaagdierenbeheersings-
werkzaamheden uitvoert, een 
geldig getuigschrift van 
Stichting Examen- en 
Certificeringsinstituut 
Plaagdierpreventie, of 
Stichting 
Certificeringsinstituut 
Plaagdierbeheersing, Milieu 
en Volksgezondheid aanwezig 
is. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

D02 Alle medewerkers die 
plaagdierenbeheersingswerkzaamheden 
verrichten, waarbij een biocide wordt toegepast, 
dienen te beschikken over de in het wettelijk 
gebruiksvoorschrift genoemde voorwaarden c.q. 
scholing.

Bij toepassing van een biocide is de 
laatste versie van het wettelijk 
gebruiksvoorschrift van deze biocide ten 
alle tijden geldend. Hierin wordt o.a. 
aangeduid of een middel voor 
professioneel gebruik bestemd is, maar 
ook of er aangepaste opleidingseisen zijn 
bij het toepassen van deze biocide. 
Professioneel gebruik kan aangetoond 
worden door een 
vakbekwaamheidsdiploma 
‘Bestrijdingstechnicus of ‘Leerling 
bestrijdingstechnicus’ of een certificaat 
van de aangepaste opleidingseisen. Het 
wettelijk gebruiksvoorschrift is te vinden 
via de databank van Ctgb (onder 'Actueel 
gebruiksvoorschriften'). 

Administratief Controleer middels een 
steekproef of het 
plaagdierenbeheersings-
bedrijf biociden inzet, welke 
medewerkers de biociden 
inzetten en of de 
medewerkers die biociden 
inzetten ook beschikken over 
de in het wettelijk 
gebruiksvoorschrift genoemde 
voorwaarden c.q. scholing. 

C D NVT: het 
plaagdierenbeheersingsbedrijf 
zet geen biociden in 

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
1-2-2021

D02 - 
vervolg

Omvang steekproef: 
- < 10 medewerkers: 3 
medewerkers nagaan of bij 
inzet van biocide voldaan is 
aan voorwaarden wettelijk 
gebruiksvoorschrift c.q. 
scholing 
- ≥10 - <20 medewerkers: 5 
medewerkers nagaan of bij 
inzet van biocide voldaan is 
aan voorwaarden wettelijk 
gebruiksvoorschrift c.q. 
scholing 
- ≥ 20 medewerkers: 7 
medewerkers nagaan of bij 
inzet van biocide voldaan is 
aan voorwaarden wettelijk 
gebruiksvoorschrift c.q. 
scholing 
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D03 Indien het plaagdierenbeheersingsbedrijf buiten 
rodenticiden inzet, heeft h Het 
plaagdierenbeheersingsbedrijf heeft een geldig 
certificaat 'IPM Knaagdierbeheersing 
Rattenbeheersing' en is het 
plaagdierenbeheersingbedrijf is ingeschreven in 
het KPMB register. voor het gebruik van 
rodenticiden in de nabijheid van gebouwen en 
voederopslagplaatsen volgens de module IPM 
Rattenbeheersing.

Het KPMB register is te raadplegen via 
de website van de KPMB (www.kpmb.nl) 

Administratief Controleer via 
aankoopbonnen e.d of het 
plaagdierenbeheersings-
bedrijf (buiten) rodenticiden 
inzet. Indien ja, c Controleer 
dan of het 
plaagdierenbeheersings-
bedrijf een geldige vermelding 
heeft in het KPMB register 
voor de module 'IPM Ratten 
Knaagdierbeheersing' en 
controleer of het bedrijf over 
een geldig certificaat 'IPM 
Ratten Knaagdierbeheersing' 
beschikt. 

C D Geen NVT mogelijk NVT: het 
plaagdierenbeheersings-bedrijf 
zet buiten geen rodenticiden in

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
1-2-2023

D04 Alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, 
welke betrokken zijn bij de 
plaagdierenbeheersingswerkzaamheden, volgen 
jaarlijks een instructiebijeenkomst. 

In de instructiebijeenkomst wordt 
minimaal aandacht besteed aan:  
gezondheidsleer /pluimveeziekten en 
zoönoses; kennis van 
biociden/gevaren/opslag/vervoer; 
veiligheid en persoonlijke bescherming. 
Deelname aan deze 
instructiebijeenkomst wordt 
geregistreerd door middel van 
getekende presentielijsten.  Tevens vindt 
er verslaglegging van de 
instructiebijeenkomst plaats.

Administratief Vraag getekende 
presentielijsten en verslag op. 
Mochten medewerkers 
verhinderd zijn geweest, ga na 
op welke wijze deze alsnog 
geïnstrueerd zijn.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2019

HYGIËNE
D05 Verpakkingsmateriaal en oud lokaas worden na de 

werkzaamheden mee retour genomen. 
Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto 

wat de werkwijze is rondom 
het meenemen van 
verpakkingsmateriaal en oud 
lokaas na de werkzaamheden. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

D11 De IKB PSB deelnemer werkt volgens de 
werkinstructie. De werkinstructie bevat minimaal:
Het meest recente hygiëneproctocol bezoekers 
pluimveebedrijven opgesteld door Avined en 
goedgekeurd door de autoriteit. 

Bij de betreffende authoriteit is het 
hygiëneproctocol terug te vinden.

Administratief Controleer middels een 
interview of er gewerkt wordt 
volgens de werkinstructie en 
het meest recente 
hygiëneproctocol bezoekers 
pluimveebedrijven.

C D Geen NVT mogelijk 1-2-2023

D06 Retour genomen verpakkingsmateriaal en oud 
lokaas worden in de auto gescheiden van het 
schone verse materiaal. 

Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto 
wat de werkwijze is rondom 
het scheiden van 
verpakkingsmateriaal en oud 
lokaas van schoon, verse 
materiaal. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

INZET MIDDELEN 
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D07 De IKB PSB-deelnemer werkt volgens het 
Integrated Pest Management principe (IPM-
principe). 

De IKB PSB-deelnemer neemt de 
maatregelen om plaagdieren zoveel 
mogelijk te voorkomen en het gebruik 
van middelen (biociden, 
gewasbeschermingsmiddelen of 
toevoegingsstoffen) tot een minimum te 
beperken. De maatregelen zijn zowel 
bouwkundig, hygiënisch en 
bedrijfsmatig.

Administratief Controleer of het bedrijf 
werkt volgens het Integrated 
Pest Management principe. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

D08 De IKB PSB-deelnemer zet alleen middelen in 
welke, in het land van inzet van het middel, 
toegelaten zijn.

Middel = biocide, 
gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof. Raadpleeg voor de 
meest actuele lijst van toegelaten 
middelen het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb). Bij vragen over 
toelatingen in Nederland kan contact 
worden opgenomen met het Ctgb. 
Middelen dienen altijd toegepast te 
worden volgens het wettelijk 
gebruiksvoorschrift. 

Administratief Controleer (bijv. op basis van 
de werkbon of de aanwezige 
middelen in de bedrijfsauto) 
of het bedrijf alleen middelen 
inzet welke, in het land van 
inzet, toegelaten zijn. 
Controleer hiertoe of de 
toelatingsnummers ook als 
zodanig toegelaten zijn in de 
nationale databank (voor 
Nederlandse bedrijven: 
databank Ctgb).

D E Geen NVT mogelijk 1-4-2019
Gewijzigd per:
1-9-2019

VEILIGHEID

D09 De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actueel 
ADR-jaarverslag, welke door een ADR 
veiligheidsadviseur is opgesteld en getekend is. 

Een actueel ADR-jaarverslag houdt in dat 
het ADR-jaarverslag voor 31 maart van 
het huidige kalenderjaar moet zijn 
geüpdatet. 

Administratief Pas vanaf 1-4-2020 kan dit 
voorschrift 'Niet conform' 
worden bevonden. Ga na in 
de administratie of de IKB PSB-
deelnemer beschikt over een 
actueel ADR-jaarverslag 
(geüpdatet voor 31 maart van 
het huidige kalenderjaar) en 
of het ADR-jaarverslag is 
opgesteld en getekend is door 
een ADR-veiligheidsadviseur. 

D E NVT: erkenningscontrole, geen 
verplichting tot beschikken 
over ADR-jaarverslag indien de 
vrijstellingsregeling ADR van 
toepassing is. 

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
1-2-2020

OMGANG KLANTEN
D10 Op de werkbon van het 

plaagdierenbeheersingsbedrijf wordt tevens 
vermeld:

Probeer ook na te gaan of de 
ingevulde gegevens correct 
(kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 
werkbonnen. 

D10a De te bestrijden diersoort. Administratief Ga na of de te bestrijden 
diersoort is ingevuld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

D10b Naam ingezette middel en toelatingsnummer. Middel = biocide, 
gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof. Bij vragen over 
toelatingen in Nederland kan contact 
worden opgenomen met het College 
voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb). 

Administratief Ga na of de naam van het 
ingezette middel en het 
toelatingsnummer is vermeld 
op de werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
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D10c Bij welke lokdoosjes volgens de nummering op de 
plattegrond een opname van het ingezette middel 
is geconstateerd.

Indien de plattegrond onderdeel is van 
het logboek (en niet op de werkbon 
wordt vermeld), dan moet de IKB PSB-
deelnemer inzichtelijk maken hoe 
pluimveehouders hierover worden 
geïnformeerd. 

Administratief Ga na of op de werkbon is 
vermeld bij welke lokdoosjes 
volgens de nummering op de 
plattegrond een opname van 
het ingezette middel is 
geconstateerd. Indien de 
plattegrond onderdeel is van 
het logboek (en niet op de 
werkbon wordt vermeld), dan 
moet de IKB PSB-deelnemer 
inzichtelijk maken hoe 
pluimveehouders hierover 
worden geïnformeerd. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021

D10d Bijzondere omstandigheden op het 
pluimveebedrijf betreffende plaagdieren. 

Administratief Ga na of bijzondere 
omstandigheden op het 
pluimveebedrijf betreffende 
plaagdieren zijn vermeld. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per:
1-9-2018 
1-4-2019
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

PERSONEEL EN OPLEIDING
E01 Alle medewerkers die 

ontsmettingswerkzaamheden verrichten, waarbij 
een biocide wordt toegepast, dienen te 
beschikken over de in het wettelijk 
gebruiksvoorschrift genoemde voorwaarden c.q. 
scholing.

Bij toepassing van een biocide is de laatste 
versie van het wettelijk gebruiksvoorschrift 
van deze biocide ten alle tijden geldend. 
Hierin wordt o.a. aangeduid of een middel 
voor professioneel gebruik bestemd is, 
maar ook of er aangepaste opleidingseisen 
zijn bij het toepassen van deze biocide. 
Professioneel gebruik dient aangetoond 
worden door de IKB PSB-deelnemers, maar 
bevat minimaal de opleidingseisen in het 
wettelijk gebruiksvoorschrift. Het wettelijk 
gebruiksvoorschrift is te vinden via de 
databank van Ctgb (onder 'Actueel 
gebruiksvoorschriften'). 

Administratief Controleer of het 
ontsmettingsbedrijf biociden 
inzet, welke medewerkers de 
biociden inzetten en of de 
medewerkers die biociden 
inzetten ook beschikken over 
de in het wettelijk 
gebruiksvoorschrift genoemde 
voorwaarden c.q. scholing. 

C D NVT: het 
ontsmettingsbedrijf 
zet geen biociden in 

1-4-2019

E02 Alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, 
welke betrokken zijn bij de 
ontsmettingswerkzaamheden, volgen jaarlijks 
een instructiebijeenkomst. 

In de instructiebijeenkomst wordt minimaal 
aandacht besteed aan:  gezondheidsleer 
/pluimveeziekten en zoönoses; kennis van 
desinfectiemiddelen/gevaren/opslag/vervo
er; veiligheid en persoonlijke bescherming. 
Deelname aan deze instructiebijeenkomst 
wordt geregistreerd door middel van 
getekende presentielijsten.  Tevens vindt er 
verslaglegging van de instructiebijeenkomst 
plaats.

Administratief Vraag getekende 
presentielijsten en verslag op. 
Mochten medewerkers 
verhinderd zijn geweest, ga na 
op welke wijze deze alsnog 
geïnstrueerd zijn.

C D NVT: 
erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning 
ZZP'er

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

INZET MIDDELEN
E07 De IKB PSB-deelnemer zet alleen middelen in 

welke, in het land van inzet van het middel, 
toegelaten zijn. 

Middel = biocide, 
gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof. Raadpleeg voor de meest 
actuele lijst van toegelaten middelen het 
College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb). Bij vragen over toelatingen in 
Nederland kan contact worden opgenomen 
met het Ctgb. Middelen dienen altijd 
toegepast te worden volgens het wettelijk 
gebruiksvoorschrift. 

Administratief Controleer (bijv. op basis van de 
werkbon of de aanwezige 
middelen in de bedrijfsauto) of 
het bedrijf alleen middelen 
inzet welke, in het land van 
inzet, toegelaten zijn. 
Controleer hiertoe of de 
toelatingsnummers ook als 
zodanig toegelaten zijn in de 
nationale databank (voor 
Nederlandse bedrijven: 
databank Ctgb).

D E Geen NVT mogelijk 1-9-2019

VEILIGHEID
E03 In de dienstauto van de IKB PSB-deelnemer is 

altijd een calamiteitenkoffer aanwezig, voorzien 
van een voor zowel medewerker van de IKB PSB-
deelnemer als de pluimveehouder duidelijke 
instructie.

Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto of 
een calamiteitenkoffer 
aanwezig is en of deze is 
voorzien van een duidelijke 
instructie voor zowel de 
medewerker van de IKB PSB-
deelnemer als de 
pluimveehouder. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

E04 De calamiteitenkoffer bevat ten minste: 
● Chemisch bestendige handschoenen;
● Beschermende kleding;
● Oogspoelfles; 
● Volgelaatmasker met de juiste filters; 
● Veiligheidsvoorschri en van alle door het 
ontsmettingsbedrijf aangevoerde middelen. 

De juiste filters van het volgelaatmasker zijn 
terug te vinden in de Risico Inventarisatie 
en Evaluatie. De veiligheidsvoorschriften 
mogen ook digitaal beschikbaar zijn. 

Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto of 
de calamiteitenkoffer de 
materialen bevat zoals 
aangegeven in het voorschrift. 

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-2-2021
1-9-2021
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E05 De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actueel 
ADR-jaarverslag, welke door een ADR 
veiligheidsadviseur is opgesteld en getekend is. 

Een actueel ADR-jaarverslag houdt in dat 
het ADR-jaarverslag voor 31 maart van het 
huidige kalenderjaar moet zijn geüpdatet. 

Administratief Pas vanaf 1-4-2020 kan dit 
voorschrift 'Niet conform' 
worden bevonden. Ga na in de 
administratie of de IKB PSB-
deelnemer beschikt over een 
actueel ADR-jaarverslag 
(geüpdatet voor 31 maart van 
het huidige kalenderjaar) en of 
het ADR-jaarverslag is 
opgesteld en getekend is door 
een ADR-veiligheidsadviseur. 

D E NVT: 
erkenningscontrole, 
geen verplichting tot 
beschikken over ADR-
jaarverslag indien de 
vrijstellingsregeling 
ADR van toepassing is. 

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
1-2-2020

OMGANG KLANTEN
E06 Op de werkbon van het ontsmettingsbedrijf dient 

tevens te worden vermeld:
Probeer ook na te gaan of de 
ingevulde gegevens correct 
(kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 
werkbonnen.

E06a De naam/namen van het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of de naam/namen van 
het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
word(t)(en) vermeld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

E06b De hoeveelheden van het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of de hoeveelheden van 
het toegepaste middel / de 
toegepaste middelen per stal 
word(t)(en) vermeld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

E06c Het percentage / de percentages van het 
toegepaste middel/de toegepaste middelen per 
stal. 

Administratief Ga na of het percentage/de 
percentages van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen 
per stal word(t)(en) vermeld op 
de werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

E06d De toepassingsmethodiek van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal.

Administratief Ga na of de 
toepassingsmethodiek van het 
toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
op de werkbon word(t)(en) 
vermeld.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

E06e Het batchnummer van het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of het batchnummer van 
het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
op de werkbon word(t)(en) 
vermeld.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

E06f Het toelatingsnummer van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of het toelatingsnummer 
van het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen op de 
werkbon word(t)(en) vermeld. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

E06g De temperatuur van de lucht in de stal tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. 

Administratief Ga na of de temperatuur van de 
lucht in de stal tijdens de 
uitvoering van de 
werkzaamheden op de werkbon 
is vermeld.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

E06h De relatieve luchtvochtigheid in de stal tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. 

Administratief Ga na of de relatieve 
luchtvochtigheid in de stal 
tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden op de werkbon 
is vermeld. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

E06i Of de stal visueel schoon is. Administratief Ga na of op de werkbon is 
vermeld of de stal visueel 
schoon is. 

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019
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WEGING EERSTE 
CONSTATERING

WEGING TWEEDE 
CONSTATERING

PERSONEEL EN OPLEIDING
F01 Alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, 

welke betrokken zijn bij de 
reinigingswerkzaamheden, volgen jaarlijks 
een instructiebijeenkomst. 

In de instructiebijeenkomst wordt minimaal 
aandacht besteed aan:   kennis van 
reinigingsmiddelen/gevaren/opslag/vervoer
; veiligheid en persoonlijke bescherming. 
Deelname aan deze instructiebijeenkomst 
wordt geregistreerd door middel van 
getekende presentielijsten.  Tevens vindt er 
verslaglegging van de instructiebijeenkomst 
plaats.

Administratief Vraag getekende 
presentielijsten en verslag op. 
Mochten medewerkers 
verhinderd zijn geweest, ga na 
op welke wijze deze alsnog 
geïnstrueerd zijn.

C D NVT: erkenningscontrole, 
Nederland-erkenning ZZP'er

1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

INZET MIDDELEN
F06 De IKB PSB-deelnemer zet alleen middelen in 

die geschikt zijn voor de toepassing 
''reinigen''.

Raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Elk 
(reinigings)middel moet dit verplicht 
hebben. 
Let op claims bij middelen, deze bepalen in 
welke categorie middelen vallen (desinfectie 
of reiniging). 

Administratief/fysiek Controleer (bijv. op basis van 
de werkbon of de aanwezige 
middelen in de bedrijfsauto) 
of het bedrijf alleen middelen 
inzet welke geschikt zijn voor 
de toepassing ''reinigen''. 

D E Geen NVT mogelijk 1-2-2022

VEILIGHEID
F02 In de auto is altijd een calamiteitenkoffer 

aanwezig, voorzien van een voor zowel 
medewerker van de IKB PSB-deelnemer als 
de pluimveehouder duidelijke instructie. 

Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto 
of een calamiteitenkoffer 
aanwezig is en of deze is 
voorzien van een duidelijke 
instructie voor zowel de 
medewerker van de IKB PSB-
deelnemer als de 
pluimveehouder.

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

F03 De calamiteitenkoffer bevat ten minste een 
oogspoelfles. 

Administratief / Fysiek Controleer bij de bedrijfsauto 
of de calamiteitenkoffer de 
materialen bevat zoals 
aangegeven in het voorschrift.  

D E Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019
1-9-2021

F04 De IKB PSB-deelnemer beschikt over een 
actueel ADR-jaarverslag, welke door een ADR 
veiligheidsadviseur is opgesteld en getekend 
is. 

Een actueel ADR-jaarverslag houdt in dat 
het ADR-jaarverslag voor 31 maart van het 
huidige kalenderjaar moet zijn geüpdatet. 

Administratief Pas vanaf 1-4-2020 kan dit 
voorschrift 'Niet conform' 
worden bevonden. Ga na in 
de administratie of de IKB PSB-
deelnemer beschikt over een 
actueel ADR-jaarverslag 
(geüpdatet voor 31 maart van 
het huidige kalenderjaar) en 
of het ADR-jaarverslag is 
opgesteld en getekend is door 
een ADR-veiligheidsadviseur. 

D E NVT: erkenningscontrole, 
geen verplichting tot 
beschikken over ADR-
jaarverslag indien de 
vrijstellingsregeling ADR van 
toepassing is. 

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
1-2-2020

OMGANG KLANTEN
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F05 Op de werkbon van het reinigingsbedrijf 
dient tevens te worden vermeld:

Indien enkel middelen van de 
pluimveehouder worden ingezet, dan wordt 
dit vermeld op de werkbon. Tevens moet 
daarbij worden vermeld welke middelen de 
pluimveehouder heeft ingezet.

Probeer ook na te gaan of de 
ingevulde gegevens correct 
(kunnen) zijn. Controleer 
hiertoe minimaal 10 
werkbonnen.

F05a De naam/namen van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of de naam/namen van 
het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
word(t)(en) vermeld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

F05b De hoeveelheden van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of de hoeveelheden van 
het toegepaste middel / de 
toegepaste middelen per stal 
word(t)(en) vermeld op de 
werkbon.

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

F05c Het percentage / de percentages van het 
toegepaste middel/de toegepaste middelen 
per stal. 

Administratief Ga na of het percentage/de 
percentages van het 
toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
word(t)(en) vermeld op de 
werkbon. 

C D Geen NVT mogelijk 1-11-2017
Gewijzigd per: 
1-4-2019

F05d De toepassingsmethodiek van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal.

Administratief Ga na of de 
toepassingsmethodiek van 
het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
op de werkbon word(t)(en) 
vermeld.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

F05e Het batchnummer van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of het batchnummer 
van het toegepaste middel/de 
toegepaste middelen per stal 
op de werkbon word(t)(en) 
vermeld.

C D Geen NVT mogelijk 1-4-2019

F05f Het toelatingsnummer van het toegepaste 
middel/de toegepaste middelen per stal. 

Administratief Ga na of het 
toelatingsnummer van het 
toegepaste middel/de 
toegepaste middelen op de 
werkbon word(t)(en) vermeld. 
Indien de IKB PSB-deelnemer 
aangeeft dat dit gedeelte voor 
de betreffende werkbon niet 
van toepassing (toegepaste 
middel/middelen 
heeft/hebben geen biocide 
werking) is, dan nagaan of 
ingezet middel(en) in Ctgb 
databank te herleiden is.

C D NVT: toegepaste 
middel/toegepaste 
middelen heeft/hebben 
geen biocide werking en 
toelatingsnummer

1-4-2019
Gewijzigd per: 
1-9-2019
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