Afvinklijst IKB Kip controle
Slachterijen en uitsnijderijen
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
o Werkinstructie hygiëne en voedselveiligheid
o Werkinstructie levende dieren
o Werkinstructie kwaliteitsbeoordeling
o Monsternameplan (salmonella, E-coli, aeroob kiemgetal)
o Reiniging en desinfectieplan (incl. check op effectiviteit)
o Leveringsvoorwaarden
o Procedures aanvoer, slachtproces en panklaar proces
o EVM of CPMV kwalificatie bewijs
(Werk)bonnen
o Afleverbonnen (IKB of Belplume waardig)
o Berekening aanvoerpercentage (minimaal 95% IKB-waardig)
o Bonnen reinigings- en desinfectiemiddelen en bijbehorende
veiligheidsbladen
o Vervoerdersvergunning NVWA
o Getuigschrift van vakbekwaamheid per chauffeur
o VKI formulieren per levering
Uitgevoerde onderzoeken / Uitslagen
o Salmonella uitslagen
o Slachtrapportages en afkeurrapportages per levering
o Uitgevoerde interne audit IKB Kip
Registraties
o Klachtenregistraties
o Registraties plaagdierbeheersingsplan
o Registraties temperatuur
o Registraties relatieve luchtvochtigheid
o Registraties reiniging en desinfectie van lege
transportcontainers en transportmiddelen
o Registraties per afnemer (producttemperatuur, type product,
netto kg., datum en identificatiecode, slachtdata en/of
productiedata)
o Schriftelijke meldingen aan vleeskuikenbedrijf en/of
vang/laadbedrijf
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