Bijlage 10 Omschrijving Monsternemingen en Ontheffingsaanvragen IKB Kip
OMSCHRIJVING MONSTERNEMINGEN EN ONTHEFFINGSAANVRAGEN IKB KIP
DEFENITIES
Artikel 1
Dit reglement is een bijlage van de AV IKB Kip en neemt de terminologie van de AV IKB Kip over.
Artikel 2
Vervallen
Artikel 3
Vervallen
AI ONDERZOEK
Artikel 4
1. Het uitvoeren van een AI onderzoek is een verplichting voor Nederlandse pluimveebedrijven.
Deze verplichting is opgenomen in een regeling van het Ministerie van Economische Zaken (EZ):
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en
TSE’s. Het certificatieschema IKB Kip sluit zich aan bij de werkwijze van deze regelgeving als het
gaat om het laten uitvoeren en analyseren van bloed door daarvoor erkende laboratoria. Het
certificatieschema IKB Kip stelt geen nadere of afwijkende eisen aan laboratoria dan de eisen die
zijn opgenomen in eerder genoemde regeling en voert hierop geen extra controles uit. Op deze
wijze hoeven IKB Kip gecertificeerde Nederlandse pluimveebedrijven geen extra AI onderzoek uit
te voeren naast het binnen eerder genoemde regeling verplicht gestelde onderzoek. Het juiste
moment van uitvoeren wordt wel (nogmaals) gecontroleerd binnen het certificatieschema IKB
Kip en daardoor omschreven in ‘Voorschriften IKB Kip’(Bijlage 1 bij de AV IKB Kip).
2. Een AI onderzoek dient bij buitenlandse IKB Kip gecertificeerde pluimveebedrijven door de
pluimveedierenarts van het pluimveebedrijf volgens de Regeling preventie, bestrijding en
monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (EZ), of diens opvolger,
aantoonbaar uitgevoerd te worden. De bloedmonsters dienen door een laboratorium dat
daartoe is aangewezen in artikel 20, tweede lid, van de Regeling erkenning en aanwijzing
veterinaire laboratoria, namelijk de Gezondheidsdienst voor Dieren, aantoonbaar te worden
geanalyseerd.
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SALMONELLA ONDERZOEK
Artikel 5a
(Vleeskuikens)
1. Het uitvoeren van een Salmonella onderzoek is een verplichting voor Nederlandse
vleeskuikenbedrijven. Dit betreft overschoentjes en inlegvellen. Deze verplichting is opgenomen
in de Verordening (EG) 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding
van Salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en is verder
uitgewerkt in nationale regelgeving. Het certificatieschema IKB Kip sluit zich aan bij de werkwijze
van deze regelgeving als het gaat om het laten uitvoeren en analyseren van Salmonella
onderzoek door daarvoor erkende laboratoria. Het certificatieschema IKB Kip stelt geen nadere
of afwijkende eisen aan laboratoria dan de eisen die zijn opgenomen in eerder genoemde
regelgeving en voert hierop geen extra controles uit. Op deze wijze hoeven IKB Kip
gecertificeerde Nederlandse pluimveebedrijven geen extra Salmonella onderzoek uit te voeren
naast het binnen eerder genoemde regelgeving verplicht gestelde onderzoek. Een Salmonella
onderzoek dient geanalyseerd te worden door een door het betreffende land daartoe erkend
laboratorium. Een overzicht van Nederlandse erkende laboratoria is te vinden via www.avined.nl.
Het juiste moment van uitvoeren en het nemen van eventuele vervolgmaatregelen wordt wel
(nogmaals) gecontroleerd binnen het certificatieschema IKB Kip en daardoor omschreven in
‘Voorschriften IKB Kip’ (Bijlage 1 bij de AV IKB Kip).
2. Een Salmonella onderzoek, wat betreft overschoentjes, dient bij buitenlandse IKB Kip
gecertificeerde pluimveebedrijven gevestigd buiten Europa conform de in lid 1 bedoelde
regelgeving aantoonbaar uitgevoerd te worden.
Een Salmonella onderzoek, wat betreft inlegvellen, dient bij buitenlandse IKB Kip gecertificeerde
pluimveebedrijven gevestigd buiten Europa conform de in lid 1 bedoelde regelgeving
aantoonbaar uitgevoerd te worden.
3. Een Salmonella onderzoek, wat betreft overschoentjes, dient bij buitenlandse IKB Kip
gecertificeerde pluimveebedrijven gevestigd binnen Europa uitgevoerd en geanalyseerd te
worden volgens de nationale regelgeving.
Een Salmonella onderzoek, wat betreft inlegvellen, dient bij buitenlandse IKB Kip gecertificeerde
pluimveebedrijven gevestigd binnen Europa conform de in lid 1 bedoelde regelgeving
aantoonbaar uitgevoerd worden.
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Artikel 5b
Vervallen

(Vleeskuikens)

Artikel 5c
(Opfok fok- en vermeerderingsbedrijven)
1. Het uitvoeren van een Salmonella onderzoek is een verplichting voor Nederlandse opfok fok- en
vermeerderingsbedrijven. Dit betreft inlegvellen en overschoentjes. Deze verplichting is
opgenomen in de Verordening (EG) 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake
de bestrijding van Salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers en is verder uitgewerkt in nationale regelgeving. Het certificatieschema IKB
Kip sluit zich aan bij de werkwijze van deze regelgeving als het gaat om het laten uitvoeren en
analyseren van Salmonella onderzoek door daarvoor erkende laboratoria. Het certificatieschema
IKB Kip stelt geen nadere of afwijkende eisen aan laboratoria dan de eisen die zijn opgenomen in
eerder genoemde regelgeving en voert hierop geen extra controles uit. Op deze wijze hoeven
IKB Kip gecertificeerde Nederlandse opfok fok- en vermeerderingsbedrijven geen extra
Salmonella onderzoek uit te voeren naast het binnen eerder genoemde regelgeving verplicht
gestelde onderzoek. Een Salmonella onderzoek dient geanalyseerd te worden door een door het
betreffende land daartoe erkend laboratorium. Een overzicht van Nederlandse erkende
laboratoria is te vinden via www.avined.nl. Het juiste moment van uitvoeren en het nemen van
eventuele vervolgmaatregelen wordt wel (nogmaals) gecontroleerd binnen het
certificatieschema IKB Kip en daardoor omschreven in ‘Voorschriften IKB Kip’ (Bijlage 1 bij de AV
IKB Kip).
2.

Een Salmonella onderzoek dient bij buitenlandse IKB Kip gecertificeerde opfok fok- en
vermeerderingsbedrijven conform de in lid 1 bedoelde regelgeving aantoonbaar uitgevoerd te
worden.

Artikel 5d
(Fok- en vermeerderingsbedrijven)
1. Het uitvoeren van een Salmonella onderzoek is een verplichting voor Nederlandse fok- en
vermeerderingsbedrijven. Dit betreft inlegvellen en overschoentjes. Deze verplichting is
opgenomen in de Verordening (EG) 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake
de bestrijding van Salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers en is verder uitgewerkt in nationale regelgeving. Het certificatieschema IKB
Kip sluit zich aan bij de werkwijze van deze regelgeving als het gaat om het laten uitvoeren en
analyseren van Salmonella onderzoek door daarvoor erkende laboratoria. Het certificatieschema
IKB Kip stelt geen nadere of afwijkende eisen aan laboratoria dan de eisen die zijn opgenomen in
eerder genoemde regelgeving en voert hierop geen extra controles uit. Op deze wijze hoeven
IKB Kip gecertificeerde Nederlandse fok- en vermeerderingsbedrijven geen extra Salmonella
onderzoek uit te voeren naast het binnen eerder genoemde regelgeving verplicht gestelde
onderzoek. Een Salmonella onderzoek dient geanalyseerd te worden door een door het
betreffende land daartoe erkend laboratorium. Een overzicht van Nederlandse erkende
laboratoria is te vinden via www.avined.nl. Het juiste moment van uitvoeren en het nemen van
eventuele vervolgmaatregelen wordt wel (nogmaals) gecontroleerd binnen het
certificatieschema IKB Kip en daardoor omschreven in ‘Voorschriften IKB Kip’ (Bijlage 1 bij de AV
IKB Kip).
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2. Een Salmonella onderzoek dient bij buitenlandse IKB Kip gecertificeerde opfok- en
vermeerderingsbedrijven conform de in lid 1 bedoelde regelgeving aantoonbaar uitgevoerd te
worden.
Artikel 5e
(Kuikenbroederijen)
1. Het uitvoeren van een Salmonella onderzoek is een verplichting voor kuikenbroederijen binnen
IKB Kip. Dit betreft dons, meconium of liggenblijvers. De wijze van monsterneming en analyse is
opgenomen in Bijlage 1. Een Salmonella onderzoek dient geanalyseerd te worden door een door
het betreffende land daartoe erkend laboratorium. Een overzicht van Nederlandse erkende
laboratoria is te vinden via www.avined.nl.
2.

Een Salmonella onderzoek, wat betreft dons, meconium of liggenblijvers, dient door of in
opdracht van de ondernemer aantoonbaar uitgevoerd te worden conform Bijlage 1.

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM ONDERZOEK
Artikel 6
Het Mycoplasma Gallisepticum onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende regelgeving
(Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
(EZ), of diens opvolger).
ONTHEFFINGSAANVRAAG NIET IKB KIP / BELPLUME ERKENDE AANVOER OP KUIKENBROEDERIJEN,
OPFOKBEDRIJVEN, FOKBEDRIJVEN EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN
Artikel 7
1. Al het aangevoerde pluimvee op opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven en
alle aangevoerde broedeieren op kuikenbroederijen, dienen afkomstig te zijn van een IKB Kip /
Belplume erkend bedrijf. Indien dit niet het geval is kan een ontheffingsaanvraag ingediend
worden bij de schemabeheerder.
2. De ontheffingsaanvraag dient uiterlijk 2 weken voor aanvoer van het pluimvee of de broedeieren
schriftelijk ingediend te zijn bij de schemabeheerder.
3. De ontheffingsaanvraag moet voorzien zijn van:
a. een motivatie voor aanvoer. Waaruit ten minste blijkt waarom deze aanvoer vanaf niet-IKB
Kip bedrijven plaats zou moeten vinden en dat het om incidentele / tijdelijke aanvoer gaat.
b. negatieve Salmonella uitslag van het bedrijf van herkomst. Betreft de meest recente uitslag,
maximaal 6 weken oud t.a.v. de geplande aflevering pluimvee / broedeieren (uitgevoerd
volgens de in artikel 5 van deze bijlage omschreven voorwaarden);
c. negatieve MG uitslag van het bedrijf van herkomst. Betreft de meest recente uitslag,
maximaal 6 weken oud t.a.v. de geplande aflevering pluimvee / broedeieren (uitgevoerd
volgens de in artikel 6 van deze bijlage omschreven voorwaarden);
d. negatieve AI uitslag van het bedrijf van herkomst. Betreft de meest recente uitslag, maximaal
1 jaar oud (bij uitloop van de dieren op het herkomstbedrijf: maximaal 3 maanden) t.a.v. de
geplande aflevering pluimvee / broedeieren (uitgevoerd volgens de in artikel 4 van deze
bijlage omschreven voorwaarden).
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4. Ondernemer dient de in het derde lid omschreven voorwaarden aan te tonen in zijn
ontheffingsaanvraag en dient daarnaast te vermelden:
a. KIPnummer of IKB Kipnummer (indien buitenlands bedrijf) van aanvrager;
b. NAW-gegevens aanvrager;
c. KIPnummer (bij Nederlands bedrijf) en NAW-gegevens van herkomstbedrijf;
d. geboortedatum koppel;
e. aantal dieren / aantal broedeieren.
5. Indien voldaan wordt aan alle voorwaarden dan ontvangt de ondernemer een ontheffing voor de
betreffende levering. Het pluimvee en de broedeieren vallen vervolgens onder IKB Kip en kunnen
door een IKB Kip gecertificeerde vervolgschakel afgenomen worden.
ONTHEFFINGSAANVRAAG NIET IKB KIP / BELPLUME ERKENDE AANVOER OP SLACHTERIJEN
Artikel 7a
1. Slachterijen met een certificaat IKB Kip hebben 95% IKB Kip / Belplume waardige aanvoer van het
totale aantal aangevoerde kuikens. Indien binnen deze 95% ook QS-kuikens worden aangevoerd
dient de slachterij te beschikken over een ontheffing.
2. De ontheffingsaanvraag dient minimaal 2 weken voor aanvoer van het pluimvee schriftelijk
ingediend te zijn bij de schemabeheerder. De ontheffing is pas van kracht na goedkeuring als
bedoeld in lid 5.
3. De ontheffingsaanvraag bevat:
a. KIPnummer / IKB-nummer van de slachterij;
b. NAW-gegevens van de slachterij;
c. gewenste periode voor ontheffing (maximaal 1 jaar);
d. een beschrijving van de situatie. Ten minste wordt aangegeven hoe de verdeling in
aanvoer bij de slachterij was over IKB, Belplume, QS en overig in de afgelopen 12
maanden en wat de verwachting voor komend jaar is.
4. Voorts verklaart de slachterij in de aanvraag van alle koppels de volgende informatie voorhanden
te hebben en te tonen tijdens de IKB Kip-controle van de slachterij:
a. QS-certificaat van de betreffende vleeskuikenbedrijven;
b. uitslag Salmonella-onderzoek van de inlegvellen bij opzet van de koppels;
c. geboortedatum koppel;
d. stalnummer van de stal waar het koppel in was gehuisvest;
e. naam broederij die de kuikens heeft geleverd;
f. uitval bij het koppel in de eerste levensweek op het vleeskuikenbedrijf;
g. uitkomsten kwaliteitsbeoordeling, als beschreven in het certificatieschema IKB Kip.
5. Indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, dan wordt de ontheffingsaanvraag
goedgekeurd en ontvangt de ondernemer een schriftelijke ontheffing.
ONTHEFFINGSAANVRAAG IKB PSB LADEN EN ENTEN
Artikel 8
© PLUIMNED

Versie 8 - vastgesteld: 29-04-2020 - ingangsdatum: 01-06-2020

Pagina 5 van 10

Bijlage 10 Omschrijving Monsternemingen en Ontheffingsaanvragen IKB Kip
1. Het laden en enten van pluimvee wordt uitgevoerd door een IKB PSB gecertificeerde lader /
enter, tenzij de pluimveehouder beschikt over eigen personeel of een ontheffing.
2. Inzet van familie of vrienden is toegestaan indien vooraf een ontheffing is afgegeven door de
schemabeheerder. De ondernemer dient deze ontheffing minimaal 2 weken voor aanvang van de
eerste werkzaamheden van dat jaar schriftelijk aan te vragen bij de schemabeheerder.
3. De ontheffingsaanvraag dient voorzien te zijn van:
a. KIPnummer of IKB Kipnummer (indien buitenlands bedrijf);
b. NAW-gegevens;
c. periode voor ontheffing (maximaal 1 jaar);
d. aantal stallen en maximale capaciteit per stal;
e. verwacht aantal in te zetten familieleden / vrienden per keer;
f. activiteit (laden of enten).
4. Tenminste één van de personen die aanwezig is bij het laden dient in het bezit te zijn van het
certificaat van de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ (meer informatie te vinden via
www.avined.nl). Bij de ontheffingsaanvraag dient een (kopie) bewijs van deelname
meegezonden te worden .
5. Indien voldaan wordt aan alle voorwaarden dan ontvangt de ondernemer een ontheffing voor de
aangevraagde periode met een maximum van 1 jaar. Na deze periode dient de ondernemer zelf
tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen.
OVERIGE ONTHEFFINGSAANVRAGEN
Artikel 9
1. Indien de (potentiële) IKB deelnemer, naar beoordeling van de schemabeheerder niet of niet in
alle redelijkheid kan voldoen aan datgene gesteld in de voorschriften als opgenomen in
‘Voorschriften IKB Kip’ (Bijlage 1 bij de AV IKB Kip) en een ontheffing wil aanvragen dient de
aanvraag voorzien te zijn van:
a. KIPnummer in het geval van Nederlands bedrijf, of IKB nummer in het geval van een
buitenlands bedrijf (tenzij buitenlands bedrijf geen deelnemer is);
b. NAW-gegevens;
c. omschrijving ontheffing inclusief voorschrift nummer(s) volgens ‘Voorschriften IKB
Kip’(Bijlage 1 bij de AV IKB Kip);
d. motivatie en onderbouwing van de aanvraag;
e. periode waarvoor ontheffing aangevraagd wordt, indien van toepassing.
2. Deelnemer dient de ontheffingsaanvraag minimaal 2 weken voor de gewenste inzet van de
ontheffing schriftelijk aan te vragen bij schemabeheerder. De ontheffing is pas van kracht na
goedkeuring als bedoeld in lid 3.
3. Indien de ontheffingsaanvraag goedgekeurd wordt dan ontvangt de ondernemer een schriftelijke
ontheffing.
SLOTBEPALINGEN
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Artikel 10
Deze omschrijving wordt aangehaald als ‘Omschrijving monsternemingen en ontheffingsaanvragen
IKB Kip’.
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BIJLAGE 1: MONSTERNEMING BIJ KUIKENBROEDERIJEN
Dit werkvoorschrift beschrijft de monsterneming van dons, meconium of liggenblijvers uit
uitkomstladen in kuikenbroederijen. De monsters van dons, meconium en liggenblijvers mogen
worden genomen door of in opdracht van de ondernemer. Daarnaast is de ondernemer nog verplicht
om 1 maal in de 8 weken monsters door de GD te laten nemen.
A. Monsterneming door de ondernemer
De frequentie van deze monsterneming is weergegeven in tabel 1:
Tabel 1: frequentie van monsterneming
Type kuikenbroederij
Kuikenbroederijen voor de productie van
vermeerderingspluimvee

Frequentie onderzoek
Iedere uitkomstkast en
iedere uitkomst

Kuikenbroederijen voor de productie van vleeskuikens

Iedere uitkomstkast en
iedere uitkomst

Kuikenbroederijen voor de productie van
opfokleghennen

Iedere uitkomstkast en iedere
uitkomst; monsters uit 2 kasten
mogen tot 1 verzamelmonster
samengevoegd worden

B. Monsterneming door de GD
Eens in de 8 weken dient de ondernemer door de GD monsters van dons, meconium of liggenblijvers
te laten nemen. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten nemen van deze
monsters. Monsters dienen te worden genomen uit alle uitkomstkasten waar op dat moment
redelijkerwijs kan worden bemonsterd op dons, meconium of liggenblijvers. De monsters dienen te
worden genomen volgens de in deze bijlage opgenomen werkvoorschriften.
C. Werkvoorschriften monsterneming
Algemeen
De ondernemer dient ervoor te zorgen dat de monsters (dons, meconium of liggenblijvers) zijn te
herleiden naar de stal(len) van het fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf dat de broedeieren heeft
geproduceerd waarvan de monsters afkomstig zijn.
Benodigdheden





steriele goed afsluitbare plastic zak of pot;
etiketten;
steriele plastic handschoenen;
inzendformulier.
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a. Uitvoering monsterneming dons
1. Per uitkomstkast worden met handschoenen ten minste 5 donsmonsters genomen;
2. Elk donsmonster moet een monster zijn van minimaal 5 gram natte dons, genomen op de dag
dat de kuikens worden afgeraapt, nadat de kast leeg is;
3. De monsters dienen op verschillende plaatsen in de uitkomstkast genomen te worden
waarbij bij voorkeur een monster van de ventilator of grond genomen moet worden en
monsters genomen dienen te worden van de linker-, rechter-, boven- en onderkant van de
koelbuizen;
4. De monsters (in totaal 25 gram dons) kunnen in 1 pot of zak verzameld worden;
5. Het monster wordt genomen zonder het dons met de handen aan te raken of anderszins
risico van kruisbesmetting te lopen.
b. Uitvoering monsterneming meconium
1.
2.
3.
4.

Per uitkomstkast dienen ten minste 250 meconiummonsters te worden verzameld;
De monsters dienen op verschillende plaatsen in de uitkomstkasten te worden genomen;
De monsters dienen te worden genomen met handschoenen aan;
De monsters kunnen in 1 plastic pot of zak worden verzameld.

c. Uitvoering monsterneming liggenblijvers
1. Per uitkomstkast dienen karkassen van 60 niet aangepikte liggenblijvers die in de schaal zijn
gestorven te worden bemonsterd;
2. De monsters dienen op verschillende plaatsen in de uitkomstkasten te worden genomen;
3. De monsters dienen te worden genomen met handschoenen aan;
4. De monsters kunnen in 1 plastic pot of zak worden verzameld.
d. Verpakking en verzending monsters
1. Iedere pot of plastic zak dient direct na het vullen zorgvuldig gesloten te worden.
2. Elke pot of plastic zak moet van een etiket met de volgende gegevens worden voorzien:
 datum van monsterneming;
 KIP-nummer en naam van de kuikenbroederij;
 uitkomstkastnummer(s).
3. De monsters moeten binnen 24 uur na het nemen verzonden worden naar een voor detectie
van Salmonella erkend laboratorium.
4. De monsters moeten zodanig zijn verpakt dat onderweg geen lekkage kan optreden en
zodanig zijn geadresseerd dat voor de transporteur en het ontvangend laboratorium geen
verwarring ontstaat.
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e. Inzendformulier
Elke inzending van monsters naar het voor detectie erkende laboratorium moet vergezeld gaan van
een formulier met ten minste de volgende gegevens:
1. NAW-gegevens;
2. naam en KIPnummer van het fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf dat de broedeieren heeft
geproduceerd waarvan de monsters afkomstig zijn;
3. activiteit: kuikenbroederij;
4. nummer van de uitkomstkast waaruit het monster is genomen;
5. datum monsterneming;
6. type monster (meconium, dons, liggenblijvers);
7. monsternemer: kuikenbroederij / dierenarts / HOSOWO / anders …………………….
Indien deze gegevens geheel of gedeeltelijk op een andere manier al bij het laboratorium bekend
zijn, dan hoeven deze niet opnieuw te worden doorgegeven.
Een afschrift van het inzendformulier moet op de kuikenbroederij aanwezig zijn.
f. Laboratorium
Monsters dienen te worden gedetecteerd door een Salmonella erkend laboratorium, en in geval van
de aanwezigheid van Salmonella, te worden geserotypeerd op alle typen Salmonella door een voor
serotypering erkend laboratorium. De ondernemer zorgt ervoor dat het monster onverwijld na de
detectie wordt geserotypeerd. Als het voor detectie erkende laboratorium niet tevens is erkend voor
serotypering of het serotype Salmonella niet kan bepalen, dan zal dit laboratorium het monster
verzenden naar een voor serotypering erkend laboratorium, zonder actieve tussenkomst van de
ondernemer. De ondernemer dient daarom het voor detectie erkende laboratorium duidelijk
opdracht te geven dat indien de detectie van een monster Salmonella aantoont, dit monster
onverwijld wordt geserotypeerd.
Na ontvangst van de uitslag van het laboratorium meldt de ondernemer deze uitslag aan de KIPnet
database. De ondernemer dient elk serotype Salmonella binnen 24 uur aan de KIPnet database te
melden. Een negatieve uitslag dient de ondernemer binnen tien werkdagen aan de KIPnet database
te melden.
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