UITVOERINGSBESLUIT
KORTDURENDE NADERE VOORSCHRIFTEN
CERTIFICATIESCHEMA IKB Kip
Op basis van artikel 27 Algemene Voorwaarden IKB Kip heeft Stichting PLUIMNED in verband met de
corona-pandemie en de vogelgriepuitbraak (H5N8) almede in verband met de door de (Nederlandse)
overheid verkondigde maatregelen op deze gebieden op 18 december 2020 het volgende
uitvoeringsbesluit vastgesteld:

1. Bij de uitvoering van de controles en certificering in het kader van het certificatieschema IKB Kip,
dienen de Certificerende Instanties en IKB Kip-deelnemers zich te houden aan de relevante
richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de relevante maatregelen die
door de (Nederlandse) overheid zijn verkondigd ter zake:
A. de corona-pandemie,
B. de uitbraak van vogelgriep van het type H5N8
(hierna gezamenlijk te noemen: “Maatregelen”).
2. Certificerende Instanties en IKB Kip-deelnemers hebben ter zake de uitvoering van de controles
de volgende mogelijkheden:
Type controle
Erkenningscontrole (eerste
controle bij nieuwe deelnemer)

Vervallen
(ja/nee)
Nee

Hercontrole (jaarlijkse controle
t.b.v. hernieuwing certificaat)

Nee

Herstelcontrole (voor aantonen
herstel tekortkomingen)
Onaangekondigde controle

Nee

Tussentijdse controle bij
broederijen, slachterijen en
uitsnijderijen m.u.v. de hierboven
genoemde controles

Ja

Deels

Voorgestelde wijze
Conform reguliere werkwijze of controle op
afstand en op een later moment alsnog een
fysieke tussentijdse controle (zodra de situatie
het toelaat)
Conform reguliere werkwijze of controle op
afstand met indien daar aanleiding toe is, op
een later moment alsnog een fysieke controle
Conform reguliere werkwijze of controle op
afstand
Conform reguliere werkwijze en bij een fysieke
controle een aankondiging kort vooraf of
controle op afstand met indien daar aanleiding
toe is, op een later moment alsnog een fysieke
controle
N.v.t.

3. Voor controle op afstand geldt dat zowel administratieve- (controle van voorschriften die
administratief gecontroleerd kunnen worden) als fysieke (controles van voorschriften die fysiek
gecontroleerd moeten worden) controles via controle op afstand kunnen plaatsvinden.
a. Bij een controle op afstand wordt de administratieve controle uitgevoerd op basis van vooraf
door de deelnemer ingestuurde stukken en/of de stukken/info in de databank KIPnet.
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b. Bij een controle op afstand wordt de fysieke controle via een live videoverbinding uitgevoerd
waarbij tenminste een ronde over het bedrijf en door de stallen wordt gemaakt. De IKB Kipdeelnemer dient daarbij de instructies van de controleur ter zake de onderdelen die in beeld
gebracht dienen te worden, op te volgen.
4. Aankondiging controles:
a. Voor de planning van de uitvoering van controles zal vooraf contact worden opgenomen met
de betreffende IKB Kip-deelnemer om in voorkomend geval af te stemmen op welke wijze de
controle wordt uitgevoerd. Het vorenstaande geldt niet voor onaangekondigde controles.
b. Voor de uitvoering van controles op locatie bij de IKB Kip-deelnemer, zal de Certificerende
Instantie maximaal 24 uur en minimaal 1 uur voor het controlebezoek contact opnemen met
de IKB Kip-deelnemer om te verifiëren of de controle plaats kan vinden.
5. In afwijking van voorschrift VA02 Voorschriften voor Vleeskuikenbedrijven (IKB Kip bijlage 1.2D)
over lichtintensiteit is het bij een controle op afstand niet noodzakelijk een lux-meting uit te
voeren. De controleur mag de lichtintensiteit beoordelen op basis van de informatie uit eerdere
controles (toen er wel gemeten is) en hetgeen hij nu via de videoverbinding constateert.
6. Knelgevallen in de naleving en uitvoering van het certificatieschema IKB Kip als gevolg van de
Maatregelen dienen schriftelijk gemeld te worden bij het secretariaat IKB Kip via info@ikbkip.nl.
7. In gevallen waarin de wet, de Maatregelen, het certificatieschema IKB Kip en dit
uitvoeringsbesluit niet voorzien, beslist de schemabeheerder IKB Kip.
8. Het Uitvoeringsbesluit van 2 april 2020 wordt hierbij ingetrokken.
9. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing met ingang van 18 december 2020 en geldt tot
wederintrekking.
De voorzitter van het CCvD IKB Kip,

Dhr. A. Sneep
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