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Afvinklijst IKB Kip controle 
(Over)Grootouder- en ouderdierbedrijven 

Beste deelnemer, 

Onderstaand vindt u een overzicht van documenten die tijdens een IKB Kip controle ter 

beoordeling aanwezig dienen te zijn. De stukken mogen ook digitaal inzichtelijk zijn en hoeven 

niet te worden uitgeprint. Achter elk document ziet u naar welk voorschrift dit verwijst. 

Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel en omvat op z’n minst de punten voor het 

administratieve gedeelte van de controle. Voor de volledige actuele voorschriftenlijst kunt u 

terecht op www.IKBKip.nl. 

Rapportages en contracten 

o Overeenkomst met Certificerende Instantie - 

o Functieomschrijvingen/protocollen van personeel A02 

o Rapportage van een uitgevoerde elektra keuring (bijv. NEN3140 of NTA8220) B10 

o Getekende overeenkomst met Geborgde Pluimvee Dierenarts H02 

o Getekend bedrijfsbehandelplan (BBP) en bedrijfsgezondheidsplan (BGP) H06 / H07 

o Plattegrond van het perceel J28 

(Werk)bonnen 

o IKB PSB werkbonnen (enten, laden, reinigen, ontsmetten, 
ongediertebestrijding). Reinigingsformulier bij reinigen in eigen beheer 

G06 / G07 / G08 / 
G09 / G10 

o Logboekformulieren medicatie / Dierenartsverslagen 
H03 / I09 / I10 / I12 

/ I13 / I15 / I18 / 
FC01 

o Verplaatsingsregistraties (bijv. inlog Mijn Avined) E04 

o Bonnen van mengvoeders en voedermiddelen (aankoop bij GMP+ erkende 
bedrijven). Bij voedermiddelen van eigen teelt of boer-boer-leveringen is 
werken conform GMP BA10 (VVAK) akkoord 

F01 / F02 / F07 

o Additieven registraties (indien van toepassing) I13 

o Bewijs deelname MKS (inlog Mijn Avined /  Factuur van deelname) I16 

Uitgevoerde onderzoeken / Uitslagen 

o Aanvoerbonnen hennen / hanen (merk en type, aantal hanen / hennen, 

entschema, dierenartsverslagen indien diergeneesmiddelen zijn gebruikt, 
geboortedatum dieren, aanvoerdatum, alle Salmonella, AI, NCD en 
Mycoplasma uitslagen, kuikenpaspoort) 

FB01 / FC02 

o AI onderzoek resultaten  H04 

o Salmonella uitslagen (digitaal of op papier) 
C07 / C11 / C14 / 

H10 / FC01 

o Uitslagen drinkwateronderzoek F15 / F16 

o Uitslagen hygiënogram  FE01 / FE07 

Registraties 

o Bonnen en/of registratielijsten van gebruikte producten en middelen  A07 / J37 

o Stalkaarten (staltemperatuur, selectie aantallen en reden van selectie, water 
en voeropname) 

H01 / H05  

o Registraties alarm / noodstroomaggregaat B05 / B06 

o Registraties plaagdierbeheersing J21 

o Ingevulde hygiënescan J20 

o Registraties legionella beheersplan J36 

 

http://www.ikbkip.nl/
https://www.avined.nl/themas/kwaliteitsregelingen/ikbkip/handige-tools-voor-deelnemers

