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Wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip.

Geachte heer, mevrouw,
Wijziging
Al eerder bent u geïnformeerd over de herziening van IKB Kip. In de afgelopen periode is het
certificatieschema IKB Kip tegen het licht gehouden. Dit heeft tot een aantal wijzigingen geleid en
deze treden op 1 maart 2017 in werking. In voorliggende brief treft u enige achtergrondinformatie
en, op hoofdlijnen een overzicht van de wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip aan.
Op onze webpagina https://pluimned.avined.nl/thema/ikb-kip-certificatieschema vindt u de
Algemene Voorwaarden IKB Kip en de diverse bijlagen. Van de IKB Kip bijlagen 1.1 en 1.2 (resp. de
Voorschriften voor broederijen, slachterijen en uitsnijderijen en de Voorschriften voor
pluimveebedrijven) zijn voor nu tevens documenten geplaatst waarin de wijzigingen tussen de oude
en nieuwe versies zichtbaar zijn gemaakt.
De herziening
De herziening van IKB Kip heeft ongeveer een jaar in beslag genomen en was vooral gericht op
inhoudelijke zaken, de IKB Kip-voorschriften. Met vier werkgroepen zijn de voorschriften
doorgenomen:
- Broederijen
- Slachterijen / uitsnijderijen
- Vleeskuikenbedrijven
- ((Opfok) (groot)ouderdierenbedrijven
In deze werkgroepen zaten steeds vertegenwoordigers van de betreffende geleding, maar ook van
de sectorpartij die aan deze geleding levert of van deze geleding afneemt.

Kijkend naar de invloed / omvang van de wijzigingen, zijn deze in te delen in drie categorieën:
1. Diverse wijzigingen
De meeste wijzigingen zitten in de voorschriften. Bij de voorschriften is vooral nagegaan of het
voorschrift nog steeds een meerwaarde heeft. Daarbij, zoals eerder aangekondigd hierbij het bericht
dat de Raad voor Accreditatie akkoord is met de aanpassing van voorschrift SA02 en dat controle
daarop dus ook zal plaatsvinden. Overigens zijn de wijzigingen in de Voorschriften voor broederijen
en slachterijen / uitsnijderijen (bijlage 1.1) minder groot dan in de Voorschriften voor
pluimveebedrijven (bijlage 1.2). Simpele reden hiervoor is dat er voor pluimveebedrijven meer
voorschriften zijn dan voor broederijen en slachterijen / uitsnijderijen. Zoals eerder in deze brief
benoemd zijn op onze website documenten geplaatst waarin de wijzigingen tussen de oude en
nieuwe versies van de voorschriften zichtbaar zijn gemaakt.
2. Beperkte wijzigingen
In een aantal ‘algemene’ documenten is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gaat
daarbij m.n. om:
Algemene Voorwaarden:
 Artikel 1: update van de definities (en waar nodig wijzigingen in de diverse IKB-documenten);
 Artikel 5: beschrijving auteursrecht;
 Artikel 11 en 12: registers, databases en rapportages;
 Artikel 14: naleving wettelijke voorschriften;
 Artikel 21 en 22: geschillen, klachten en opzegging;
 Artikel 24 en 25: wijzigingen en kosten;
 Artikel 27 en 28: uitvoering en aansprakelijkheid.
Bijlage 1.4 (Voorschriften borging antibioticaregistratie):
Geen invloed op slachterijen / uitsnijderijen.
Bijlage 2 (Certificatiecriteria):
 Artikel 3 t/m 8: rechten en plichten CI’s en medewerking bedrijven t.a.v. controles etc.;
 Artikel 9 en 10: frequentie en typen controles;
 Artikel 11: beschrijving IKB Kip-keten en procedure controles;
 Artikel 13: categorie indeling tekortkomingen;
 Artikel 16: toekennen IKB status.
Bijlage 3 (Geschillenreglement),
Bijlage 4 (Keurmerkreglement) en
Bijlage 10 (Omschrijving Monsternemingen en Ontheffingsaanvragen)
Enige verduidelijkingen en actualiseringen.
3. Geen inhoudelijke wijzigingen
Er is voor gekozen de lay-out / opmaak van alle documenten gelijk te trekken. Om deze reden
zijn ook de IKB Kip-bijlagen 1.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 12 gewijzigd. Inhoudelijk zijn hier geen
wijzigingen in gedaan.

Tot slot
De meest recente versie van het certificatieschema IKB Kip is steeds te downloaden en in te zien op
www.ikbkip.nl. Ik raad u aan om de wijzigingen en de nieuwste versie van het certificatieschema
goed door te nemen. De wijzigingen kunnen van belang zijn voor uw bedrijfsvoering en u bent als
deelnemer gehouden de wijzigingen na te leven. Op uw verzoek kunnen de voorschriften of andere
delen van het certificatieschema ook per post worden toegezonden.
Gezien de vogelgriepsituatie liggen de IKB Kip-controles nog stil. Vanuit IKB Kip willen wij graag de
controles weer opstarten aangezien op die wijze aan te tonen is dat u als deelnemer nog steeds aan
de eisen voldoet en dat door de keten heen duidelijk is waar de IKB Kip-bedrijven voor staan. De
vogelgriepsituatie wordt continu in de gaten gehouden en bezien wordt wanneer en op welke wijze
controles weer opgestart kunnen worden. Hierbij is natuurlijk contact met deskundigen over de
situatie, risicoprofiel, alternatieven etc.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen
(telefoonnummer: 030 – 755 5017 / e-mail: rtloo@avined.nl). Tevens is op www.ikbkip.nl meer
informatie over het certificatieschema te vinden.
Met vriendelijke groet,

R. te Loo BSc.
Senior beleidsmedewerker

