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Wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip per 1 juni 2022

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
controle op afstand.
De Raad van Beheer IKB heeft de wijzigingen vastgesteld op 10 maart 2022 en deze wijzigingen gaan
per 1 juni 2022 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
• Stichting PLUIMNED (en OVONED) zijn gefuseerd in Stichting AVINED. Daarom is de naam
PLUIMNED in de documenten die wijzigen vervangen door de naam AVINED. Dit heeft voor u
verder geen consequenties. In de komende periode zal de naamswijziging verder worden
doorgevoerd.
• De kernuitkomst uit het herijkingstraject IKB Kip is toegevoegd als overweging en luidt: het
versterken van de license to produce van deelnemende ondernemingen in de
pluimveevleesketen. Daarbij draait het om het vertrouwen in IKB Kip en in de deelnemers.
• De definitie van reinigingsbedrijf is toegevoegd en luidt als volgt: een onderneming die
pluimveestallen of de inventaris van pluimveestallen reinigt (art. 1).
Bijlage 1.1: Voorschriften kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen
Kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen (1.1A)
• Voorschrift A01 is tekstueel aangepast om aan te sluiten op de gewijzigde Certificatiecriteria
rondom risicogerichte tussentijdse controles, zie voor meer informatie onder
‘Certificatiecriteria’.
Slachterijen en uitsnijderijen (1.1B)
• Voorschrift SA02 is uitgebreid met eisen die gesteld worden om QS kuikens mee te mogen
rekenen in de 95% IKB Kip waardige aanvoer. Het was mogelijk om hiervoor een ontheffing
aan te vragen, met deze wijziging is dat niet meer nodig.
• Voorschrift SA05 is nieuw toegevoegd. QS kuikens mogen niet als IKB Kip-waardig op de markt
gebracht worden. Dit voorschrift ondersteunt SA03.

•

Voorschrift SG03 is verduidelijkt. De kwaliteitsbeoordeling moet plaatsvinden volgens Bijlage
8 Beoordeling vleeskuikens. Daarnaast is in de interpretatie van de meetmethode toegevoegd
dat de kwaliteitsbeoordeling volgens de beschreven methode moet gebeuren.

Bijlage 1.2 Voorschriften pluimveebedrijven
Alle pluimveebedrijven (1.2A)
• Voorschrift A07 is uitgebreid. Naast monstername van pluimvee en mest kunnen ook veren of
water worden onderzocht op residuen.
• Voorschrift A08 is nieuw toegevoegd. Hierin wordt gevraagd naar de naleving van het
keurmerkreglement. Een gecertificeerde IKB Kip deelnemer heeft het recht om het IKB Kipkeurmerk te gebruiken op bijvoorbeeld bonnen of uithangborden, maar dit mag niet gebruikt
worden in uitingen naar de consument toe. Het volledige keurmerkreglement kan op de
website gevonden worden.
• Voorschrift B04 is verduidelijkt. De stalnummers op het perceel moeten overeenkomen met
de registratie in Mijn AVINED. Dit is van belang voor salmonellamonstername, antibiotica
registratie en overige voedselveiligheidsaangelegenheden.
• Voorschrift I17 is verbreed naar onderzoek op kritische stoffen (naast antibiotica), zodat via
het zelfcontrole programma van AVINED indien noodzakelijk, op basis van signalen/meldingen
breder onderzoek kan plaatsvinden.
Bijlage 2. Certificatiecriteria
•

•

De mogelijkheid tot controle op afstand is toegevoegd (art. 8 lid 1 en art. 11 lid 7). Hierdoor
kan de CCvD-voorzitter hiertoe besluiten, zonder dat een uitvoeringsbesluit nodig is. De
voorkeur gaat uit naar controles op het bedrijf, maar in bepaalde gevallen (zoals corona of
vogelgriep) is het bezoeken van bedrijven niet verstandig.
De frequentie van de tussentijdse controle bij broederijen, slachterijen en uitsnijderijen is
aangepast. Bij bedrijven die bovengemiddeld goed presteren kan onder voorwaarde de
tussentijdse controle achterwege blijven.

Overeenkomst CI – deelnemer IKB Kip
Zoals hiervoor gemeld is Stichting PLUIMNED gefuseerd in Stichting AVINED. De naam
PLUIMNED is in de overeenkomst vervangen door AVINED. U hoeft geen nieuwe overeenkomst
af te sluiten, alle rechten en plichten van PLUIMNED zijn op AVINED overgegaan.
Bijlage 10. Omschrijving monsternemingen en ontheffingsaanvragen
De mogelijkheid om als slachterij een ontheffing aan te vragen om QS kuikens mee te mogen
rekenen om de 95% IKB Kip / Belplume waardige aanvoer te realiseren is komen te vervallen.
In voorschrift SA02 zijn de voorwaarden toegevoegd waaraan moet worden voldaan om QS
kuikens mee te mogen rekenen.

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.
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

