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Wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip per 1 juni 2020.

Beste heer/mevrouw,
In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het
certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen, zoals
voedselveiligheid, bedrijfshygiëne en objectieve besluitvorming.
De Raad van Beheer IKB heeft de wijzigingen vastgesteld in april 2020 en deze wijzigingen gaan per 1
juni 2020 in. In deze brief informeren wij u in hoofdlijnen hierover. Niet elke wijziging zal op uw
bedrijf van toepassing zijn. De wijzigingen zijn per document omschreven, en in de titel van de alinea
is aangegeven als het om een specifiek type bedrijf gaat.
Algemene Voorwaarden – versie 17
In de aanhef en de slotbepalingen is de vaststelling door de Raad van Beheer (RvB) verwoord. Deze
onafhankelijke Raad heeft onder andere de taak om wijzigingen vast te stellen. Daarmee wordt (de
schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Dit gebeurt op advies van het Centraal College van
Deskundigen (CCvD) IKB Kip, waarin alle sectorpartijen zijn vertegenwoordigd. Ook op andere
plekken is, waar nodig, de RvB opgenomen.
Daarnaast is in de Algemene Voorwaarden de bevoegdheid voor het uitvoeren van een aantal zaken
(zoals uitvoeringsbesluiten en ontheffingen) verlegd van de secretaris van het PLUIMNED-bestuur
naar de onafhankelijk voorzitter van het CCvD IKB Kip. Ook dit is gedaan met het oog op
onafhankelijke besluitvorming en het voorkomen van belangenverstrengeling.
Bijlage 1.1: Voorschriften kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen
Slachterijen en uitsnijderijen moeten over een periode van een half jaar minimaal 95% IKB Kipwaardige aanvoer hebben. Onder voorschrift SA02 is de interpretatie van de meetmethode
verduidelijkt. Deze aanpassing is bedoeld om die halfjaarberekening duidelijker te beschrijven. Het is
belangrijk dat slachterijen deze berekening zelf maken, om zich ervan te vergewissen dat zij
voldoende IKB-waardige aanvoer hebben.
Daarnaast is voor slachterijen voorschrift SB02 verduidelijkt. De scheiding tussen levende dieren en
eindproducten bleek in de praktijk onduidelijk. De huidige aanpassing geeft een duidelijker beeld van
de doelstelling van het voorschrift.

Voor broederijen is onder voorschrift BB07 t/m BB12 de doucheverplichting toegevoegd. Deze was al
opgenomen voor pluimveebedrijven, maar nu dus ook voor broederijen. In de praktijk is dit veelal
reeds de gebruikelijke gang van zaken, maar het is goed om dat via IKB Kip ook inzichtelijk en
aantoonbaar te maken. Daarnaast is met het opkomen van het verstrekken van voeding aan jonge
dieren op de broederij, nu ook borging van die diervoeders opgenomen (GMP+) in voorschrift BF04.
Bijlage 1.2: Voorschriften pluimveebedrijven
Voor alle pluimveehouderijen zijn er voorschriften toegevoegd om de borging van middelen beter
vast te leggen en inkomende stromen in kaart te krijgen (betreft voorschrift A07, I18 en J37). In
voorschrift I18 en J37 is opgenomen dat er alleen (diergenees)middelen ingezet mogen worden, die
geregistreerd en toegelaten zijn voor de betreffende toepassing en in het betreffende land. Het gaat
dan naast diergeneesmiddelen om bijvoorbeeld biociden. Doel hiervan is gebruik van ongewenste en
niet toegelaten middelen tegen te gaan.
Voor de elektrakeuring in bestaande stallen wordt ook een NTA8220 keuring toegestaan. Dit is
toegevoegd in de interpretatie van voorschrift B10.
Voorschrift F01 gaat over de borging van diervoeders. Tot op heden was al opgenomen dat
mengvoerder aangekocht wordt bij bedrijven GMP+ gecertificeerde leveranciers. Dit geldt nu ook
voor de aankoop van voedermiddelen (bijv. graan).
In voorschrift F18 zijn, mede op advies van de GD, het totaal kiemgetal en E-coli verlaagd (naar
maximaal resp. 10.000 en 1 kve / ml). Dit draagt bij aan een hogere diergezondheid.
In voorschrift J11 is verduidelijkt dat naast papieren wegwerphanddoeken ook katoenen handdoeken
acceptabel zijn, mits deze na ieder gebruik gewassen worden. Dit was eerder al zo bedoeld, maar gaf
in de praktijk onduidelijkheid.
Voorschrift J18 is aangepast zodat desinfectiemiddel niet langer verplicht is in ieder bedrijfsgebouw
(stal), indien er in hetzelfde bedrijfsgebouw ook een handenwasgelegenheid met desinfecterende
zeep aanwezig is. Hierover kwamen vanuit het veld regelmatig opmerkingen en vragen. Alhoewel
desinfectiemiddel wel van toegevoegde waarde is (met name omdat het makkelijker / sneller
toepasbaar is), is toch besloten om op dit punt een verlichting van het voorschrift door te voeren.
In voorschrift J28 zijn de zaken die aanwezig moeten zijn op de plattegrond uitgebreid en in de
interpretatie van het voorschrift verder toegelicht. Toegevoegd is dat informatie voor hulpdiensten
op de plattegrond moet staan zoals nutsvoorzieningen (meterkast etc.), toegangsdeuren en de
bluswaterput. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan een objectinformatiekaart.
Bijlage 1.3: Voorschriften hoofdlocatie multi-site – concept versie 4
De voorschriften voor de hoofdlocatie van een multi-site zijn in zijn geheel inhoudelijk herzien.
Diverse voorschriften zijn tekstueel verduidelijkt en kopjes zijn toegevoegd om de leesbaarheid te
vergroten. Voorschrift A19 is toegevoegd als aanvulling op het reeds bestaande (ongewijzigde)
voorschrift A15: naast het hebben van een procedure voor de afhandeling van klachten, dient de
hoofdlocatie ook de eventuele klachten te documenteren. Voorschrift A03, A13 en A16 zijn
verwijderd, echter de essentie van deze voorschriften is verwerkt in andere voorschriften.
Bijlage 5: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties – concept versie 7
Deze bijlage beschrijft de eisen aan Certificerende Instanties (CI’s). Met de huidige wijzigingen is het
toezicht op de CI’s verbeterd en vastgelegd in een zogenoemd integriteitsprogramma. Onder andere

de eisen rondom de kwalificatie van medewerkers van certificerende instanties, verplichte scholing
en eisen aan tijdigheid en juistheid van controle / rapportage zijn aangescherpt. In de laatste bijlage
van de Erkenningsvoorwaarden is opgenomen op welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de
Certificerende Instanties worden beoordeeld.
Bijlage 10: Omschrijving monsternemingen en ontheffingsaanvragen – concept versie 8
Het woord ‘schriftelijk’ is op een aantal plaatsen toegevoegd, zodat duidelijk is dat een
ontheffingsverzoek (inclusief onderbouwing) altijd schriftelijk gedaan dient te worden (dit mag ook
per e-mail zijn). Daarnaast is in artikel 8, lid 4 toegevoegd dat bewijs van deelname (certificaat) aan
de cursus ‘Verantwoord Pluimveevangen’ moet worden meegezonden.
Meer informatie
In de komende weken sturen wij u ook een digitale nieuwsbrief toe over de wijzigingen. Op
www.ikbkip.nl (onder ‘certificatieschema’) plaatsen we de gewijzigde Algemene Voorwaarden IKB
Kip en bijlagen, waaronder de documenten waarin de bovengenoemde wijzigingen zichtbaar zijn,
alsmede de nieuwste versies.
Neemt u de wijzigingen en de nieuwste versie van het certificatieschema goed door. De wijzigingen
kunnen namelijk van belang zijn voor uw bedrijfsvoering en u bent als deelnemer aan IKB Kip
verplicht de wijzigingen na te leven per 1 juni a.s. Wilt u de voorschriften of andere delen van het
certificatieschema per post ontvangen? Laat het ons dan weten.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen
met het Team IKB Kip (telefoonnummer: 088 – 998 4340, e-mail: info@ikbkip.nl).
Met vriendelijke groet,

ir. B.M. Dellaert
secretaris PLUIMNED

