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KEURMERKREGLEMENT IKB KIP 
 
DEFINITIES 
 
Artikel 1 
Dit Keurmerkreglement is een bijlage bij de AV IKB Kip. In dit reglement zijn de definities van de AV 
IKB Kip overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder:  
 
1.  Aangewezen rechtspersoon : de Certificerende Instantie, zie artikel 1 van de AV IKB Kip. 
2.  Gebruiksgerechtigden : de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld in artikel 2, vierde 

lid, aan wie het gebruiksrecht van het Kip-keurmerk IKB is 
verleend. 

 
GEBRUIKSRECHT 
 
Artikel 2 
1. Iedere IKB Kip-deelnemer verkrijgt met afgifte van het certificaat IKB Kip, het recht om het Kip-

keurmerk IKB te gebruiken, onder de in de navolgende artikelen vastgestelde voorwaarden.  
 

2. De bij de hoofdlocatie van een Multi-site aangesloten bedrijven (de zogenoemde sublocaties), 
mogen het stalbord met daarop het Kip-keurmerk IKB, dan wel het Kip-keurmerk IKB gebruiken 
indien dit is uitgegeven via de hoofdlocatie van de Multi-site. De hoofdlocatie van de Multi-site 
zorgt er voor dat, indien de overeenkomst tussen hoofdlocatie en de sublocatie ontbonden 
wordt, het stalbord retour gegeven wordt aan de hoofdlocatie en de sublocatie geen gebruik 
meer maakt van het Kip-keurmerk IKB.  

 
3. Voorts kan de schemabeheerder het recht op gebruik van het Kip-keurmerk IKB schriftelijk 

verlenen aan natuurlijke en / of rechtspersonen die geen bedrijf in de pluimveesector 
uitoefenen, ten behoeve van: 
a. algemene pr-, reclame-, communicatie-uitingen en dergelijke uitingen en activiteiten die erop 
zijn gericht het imago overeenkomstig het certificatieschema IKB Kip te bevorderen; 

 b. het vervaardigen van promotie-, foldermateriaal en dergelijke materialen ten behoeve van
 contractanten als bedoeld in het eerste lid. 
 
4. Zodra en zolang het recht op het gebruik van het Kip-keurmerk IKB is verleend, mag dit slechts 

worden gebruikt conform de eisen van dit keurmerkreglement. 
 
GERBUIK 
 
Artikel 3 
IKB bedrijven zijn gerechtigd het Kip-keurmerk IKB te gebruiken op de wijze als omschreven in Artikel 
17 van de AV IKB Kip.  
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VOORSCHRIFTEN VOOR GEBRUIK 
 
Artikel 4 
1. Het gebruik van het Kip-keurmerk IKB zoals bedoeld in artikel 3 is uitsluitend toegestaan onder de 

volgende voorwaarden: 
a. het Kip-keurmerk IKB dient in de volgende kleuren te worden weergegeven: groen (PMS 376 

100%), en blauw (PMS 292 100%). Lettertype: Gill Sans Condensed, schreefloos; 
b. bij de schemabeheerder of de door de schemabeheerder aangewezen rechtspersoon kan 

een ontheffing worden gevraagd om het Kip-keurmerk IKB in zwart te mogen voeren. Aan 
een ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden; 

c.  het Kip-keurmerk IKB kent de volgende verschijningsvormen: 
i. kleur; 

ii. zwart; 
d. het Kip-keurmerk IKB dient duidelijk en goed leesbaar te worden aangebracht; 
e. het minimale formaat waarin het Kip-keurmerk IKB mag worden gereproduceerd is als volgt: 

i. in kleur: 
i. fijn raster (vanaf raster 54): minimale hoogte Kip-keurmerk IKB met tekst: 28 

mm; 
ii. grof raster (tot raster 54): minimale hoogte Kip-keurmerk IKB met tekst: 38 

mm 
ii. in zwart: 

i. minimale hoogte Kip-keurmerk IKB met tekst: 28 mm 
f. het Kip-keurmerk IKB mag uitsluitend op communicatie- en correspondentiemateriaal, 

alsmede op bedrijfsruimten worden aangebracht. 
 

2. Naast het in Artikel 17 van de AV IKB Kip genoemde verbod, is het verboden: 
a. het Kip-keurmerk IKB te gebruiken ten behoeve van pluimvee of producten daarvan die zijn 

geproduceerd en/of verhandeld overeenkomstig het certificatieschema IKB Kip, tenzij 
hiervoor toestemming van de schemabeheerder is verkregen; 

b. het Kip-keurmerk IKB te wijzigen of aan te passen; 
c. in het Kip-keurmerk IKB aanvullingen, waaronder begrepen een eigen handelsmerk, een 

(bedrijfs-)logo en/of andere tekst dan de in dit reglement opgenomen tekst, aan te brengen; 
d. het Kip-keurmerk IKB te integreren in een eigen handelsmerk van de contractant; 
e. het Kip-keurmerk IKB te gebruiken als eigen handelsmerk.  

 
3. De toe te passen digitale versie van het Kip-keurmerk IKB wordt op verzoek verstrekt door de 

schemabeheerder. 
 
WIJZIGINGEN KEURMERKREGLEMENT OF IKB KIP-KEURMERK 
 
Artikel 5 
 
1. Wijzigingen van dit keurmerkreglement of het Kip-keurmerk IKB worden door de 

schemabeheerder, of de door hem aangewezen rechtspersoon, bekendgemaakt aan de IKB Kip-
deelnemers en de gebruiksgerechtigden. 

 
2. Wijzigingen van dit keurmerkreglement of het Kip-keurmerk IKB dienen met ingang van de dag 

van inwerkingtreding door de IKB Kip-deelnemers en de gebruiksgerechtigden als bedoeld in 
artikel 2, derde lid, te worden nageleefd. 
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TOETSING EN CONTROLE 
 
Artikel 6 
1. Indien en voor zover de schemabeheerder het beheer en de controle op het gebruik van het Kip-

keurmerk IKB bij overeenkomst ook toekent aan een aangewezen rechtspersoon, als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, toetst de schemabeheerder periodiek, alsmede wanneer hij dat nodig 
oordeelt, of die aangewezen rechtspersoon aan het aan haar overgedragen beheer en de 
controle op het gebruik van het Kip-keurmerk IKB op de juiste wijze uitvoering geeft. 

 
2. De controle bij alle gebruikers van het Kip-keurmerk IKB op de naleving van de voorschriften met 

betrekking tot het gebruik van het Kip-keurmerk IKB geschiedt door of namens de 
schemabeheerder of de door hem aangewezen rechtspersoon, en kan behelzen: 
a. administratieve controle; 
b. visuele controle; 
c. monstername en onderzoek. 

 
3. Elke IKB Kip-deelnemer en gebruiksgerechtigde is verplicht om medewerking te verlenen aan de
 door schemabeheerder en/of de aangewezen rechtspersoon uitgevoerde controles en/of toetsing
 op het gebruik van het Kip-keurmerk IKB en zich te houden aan alle door of namens de
 schemabeheerder en/of de aangewezen rechtspersoon in verband met de controle of toetsing op
 het gebruik van het Kip-keurmerk IKB te geven voorschriften en aanwijzingen. 
 
MAATREGELEN 
 
Artikel 7 
Indien bij het uitoefenen van de controle, bedoeld in artikel 6, dan wel anderszins, wordt 
geconstateerd dat de IKB Kip-deelnemer gebruiksgerechtigde, niet voldoet aan het bepaalde in dit 
keurmerkreglement is de schemabeheerder bevoegd één of meer van de volgende maatregelen te 
nemen: 

a. schriftelijke waarschuwing; 
b. één of meerdere hercontroles voor rekening van de betrokken IKB Kip-deelnemer; 
c. één of meerdere herstelcontroles voor rekening van de betrokken IKB Kip-deelnemer; 
d. publicatie in één of meer dagbladen en / of periodieken van de geconstateerde overtreding 

met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde IKB Kip-deelnemer of 
gebruiksgerechtigde; 

e. ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden 
tijdstip, gedurende een bepaalde tijd het Kip-keurmerk IKB te bezigen; 

f. intrekking van het recht tot het gebruik van het Kip-keurmerk IKB; 
g. schorsing van het (certificaat van het) IKB bedrijf; 
h. intrekking van het certificaat IKB Kip; 
i. oplegging van een boete die ten hoogste € 45.000,- beloopt per overtreding van de 

voorwaarden in dit keurmerkreglement. 
 
INBREUK / MISBRUIK 
 
Artikel 8 
1. Elke gebruiker van het Kip-keurmerk IKB is verplicht iedere inbreuk op het Kip-keurmerk IKB, die 

hem ter kennis komt, mede te delen aan de schemabeheerder of de door de schemabeheerder 
aangewezen rechtspersoon. 
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2. De schemabeheerder of de door de schemabeheerder aangewezen rechtspersoon is bevoegd in 

en buiten rechte op te treden tegen inbreuk op het Kip-keurmerk IKB, zowel tegenover derden / 
niet gebruiksgerechtigden als ook tegenover hen, die niet meer het recht hebben dit Kip-
keurmerk IKB te gebruiken. 

 
3.  Iedere gebruiker van het Kip-keurmerk IKB is desgevraagd bevoegd tezamen met de 

schemabeheerder of de door de schemabeheerder aangewezen rechtspersoon, een vordering in 
te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt van het Kip-keurmerk 
IKB of van een daarmee overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen de 
schemabeheerder of de door de schemabeheerder aangewezen rechtspersoon en de 
inbreukmaker zich te voegen of tussen te komen. 
 

4.  Indien de schemabeheerder of de door de schemabeheerder aangewezen rechtspersoon alleen 
optreedt kan hij - doch is hij niet verplicht - het bijzonder belang van de gebruikers laten gelden 
en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade die een of meer van deze gebruikers 
heeft c.q. hebben geleden opnemen. 
 

5.  De natuurlijke- of rechtspersoon die niet meer het recht heeft het Kip-keurmerk IKB te gebruiken 
staakt het gebruik met onmiddellijke ingang, op straffe van een boete van € 1500,- per dag dat de 
overtreding voortduurt met een maximum van € 45.000,-, onverminderd het recht op vergoeding 
van alle geleden schade en gemaakte kosten.  

 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9 
Dit reglement wordt aangehaald als ‘Keurmerkreglement IKB Kip’. 


