«RelatieNaam»
«RelatiePostadres»
«RelatiePostcode»«RelatiePostplaats»

Nieuwegein, 28 april 2021
Ons kenmerk
Telefoonnr.
E-mailadres

: 2021-401-B0033
: 088 - 998 4340
: info@ikbkip.nl

Betreft

: Wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip per 1 juni 2021.

Beste heer/mevrouw,
In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het
certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen, zoals inzet
van IKB PSB erkende bedrijven en objectieve besluitvorming.
De Raad van Beheer IKB heeft de wijzigingen vastgesteld op 22 februari 2021 en deze wijzigingen gaan
per 1 juni 2021 in. In deze brief informeren wij u in hoofdlijnen hierover. Niet elke wijziging zal op uw
bedrijf van toepassing zijn. De wijzigingen zijn per document omschreven, en in de titel van de alinea
is aangegeven als het om een specifiek type bedrijf gaat.
Algemene Voorwaarden
Het PLUIMNED-bestuur heeft besloten het beheer van het Certificatieschema IKB Kip te delegeren aan
de onafhankelijke Raad van Beheer IKB Kip (RvB). Daarmee wordt iedere (schijn van)
belangenverstrengeling voorkomen. Deze aanpassing is zowel in de Algemene Voorwaarden als in de
andere benodigde documenten verwerkt.
Bijlage 1.2 Voorschriften pluimveebedrijven
Alle pluimveebedrijven




Er is een verduidelijking aangebracht in de voorwaarden die gesteld worden aan
voedermiddelen die verkregen zijn door eigen teelt of boer-boer levering. In beide gevallen
moet gewerkt worden volgens de voorwaarden van de norm GMP BA10. Mengvoeders en
overige voedermiddelen moeten aangekocht worden bij GMP+ gecertificeerde leveranciers
(F01).
De mogelijkheden voor het (laten) uitvoeren van reinigen, ontsmetten en plaagdierbeheersing
zijn aangepast. In eerste instantie gaan we ervan uit dat in de meeste gevallen een extern
bedrijf wordt ingezet. Dat bedrijf moet IKB PSB-erkend zijn voor de juiste activiteit. Daarnaast
kan de pluimveehouder deze werkzaamheden ook zelf uitvoeren, of met eigen personeel. Tot
slot mag ook gebruik worden gemaakt van ingehuurde flexkrachten (zzp-ers) als u de
werkzaamheden zelf uitvoert, maar enige ondersteuning nodig heeft. U dient zelf te zorgen
voor materiaal, middelen etc. de flexkracht is er enkel als helpende handjes. Zorg er in alle
gevallen voor dat inzichtelijk is hoe u de werkzaamheden heeft uitge voerd of heeft laten
uitvoeren door bijv. facturen, loonlijsten, opzetplanning voor de kuikens of aanwezigheid van
bedrijfseigen materiaal (G08, G09, G10).






De optie om een IKB PSB erkend snavelbehandelingsbedrijf in te huren is komen te vervallen.
Op dit moment zijn er geen IKB PSB erkende snavelbehandelingsbedrijven. De verwachting is
dat zich hier ook geen nieuwe bedrijven voor laten erkennen. Snavelbehandelen op
pluimveebedrijven werd ook al praktisch niet meer toegepast (G11).
Bij vleeskuikenbedrijven met 'uitkomen in de stal' worden de inlegvelmonsters vervangen door
bemonstering van eischalen (H10).
Op verzoek van vermeerderaars is opgenomen dat opfokbedrijven het salmonellamonster op
14 dagen voor overplaatsing moeten laten nemen door een dierenarts of paraveterinair (H10).

In bijlage 1.2B, 1.2C en 1.2D is de beoordeling van hygiënogrammen verduidelijkt. In de opvolging t.a.v.
de hygiënogramuitslag zat namelijk een inconsistentie (het teken < is nu vervangen door het teken ≤).
Bijlage 2. Certificatiecriteria
Er is verduidelijkt dat de Certificerende Instantie (CI) binnen 4 weken na de controle een
beoordelingsrapportage aan de deelnemer moet zenden.
Bijlage 9. Klachtenprocedure
De klachtenprocedure heeft een juridische toets ondergaan, waarna de procedure is verduidelijkt. Om
het gebruiksgemak voor deelnemers te vergroten is een klachtenformulier toegevoegd.
Bijlage 10. Omschrijving monsternemingen en ontheffingsaanvragen



Bij vleeskuikenbedrijven met 'uitkomen in de stal' worden de inlegvelmonsters vervangen door
bemonstering van eischalen (5a).
Bij opfokbedrijven moet het salmonellamonster op 14 dagen voor overplaatsing door een
dierenarts of paraveterinair genomen worden (5c).

De volgende documenten hebben ook wijzigingen ondergaan, welke niet van invloed zijn op de
inhoudelijke voorschriften voor deelnemers: 5. Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties, 6.
Reglement Centraal College van Deskundigen, 8. Beoordelingssysteem vleeskuikens, 13. Reglement
Raad van Beheer.
Meer informatie
We plaatsen de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden IKB Kip en bijlagen op www.ikbkip.nl
(onder ‘certificatieschema’). De volledige wijzigingen inclusief bovengenoemde inhoudelijke
wijzigingen zijn ook terug te vinden op de website. De wijzigingen zijn gemarkeerd weergegeven. Dat
geldt ook voor de voornoemde documenten waarin geen inhoudelijke wijzigingen voor deelnemers
zitten.
Neem de wijzigingen en de nieuwste versie van het certificatieschema goed door. De wijzigingen
kunnen namelijk van belang zijn voor uw bedrijfsvoering. De wijzigingen gaan in per 1 juni a.s., vanaf
die datum bent u als IKB Kip deelnemer verplicht de wijzigingen na te leven. Wilt u de voorschriften of
andere delen van het certificatieschema per post ontvangen? Laat het ons dan weten.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met het Team IKB
Kip (telefoonnummer: 088 – 998 4340, e-mail: info@ikbkip.nl).
Met vriendelijke groet,

Dhr. A. Sneep
Voorzitter CCvD IKB Kip

