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Wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip per 1 maart 2018.

Geachte heer, mevrouw,
In de afgelopen periode zijn met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip meerdere
wijzigingen voorbereid. In het CCvD zijn diverse stakeholders rondom IKB Kip vertegenwoordigd,
onder andere LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI. Het PLUIMNED-bestuur heeft de wijzigingen
vastgesteld en ze treden op 1 maart 2018 in werking.
In voorliggende brief treft u een beschrijving van de wijzigingen op hoofdlijnen aan. Op
www.ikbkip.nl worden (onder ‘certificatieschema’) de herziene Algemene Voorwaarden IKB Kip en
de diverse bijlagen geplaatst. Hier kunt u onder andere de exacte voorschriften terugvinden.
Wijzigingen
Algemene Voorwaarden
 Art. 1: aangepaste definitie rondom de maat voor antibioticagebruik. Voorheen werd gesproken
over dd/dj, maar dit is gewijzigd naar DDDA (Defined Daily Dose Animals). Dit is de parameter die
het gebruik van antibiotica weergeeft en is afgestemd met de Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa).
 Art. 26: hier is nu benoemd dat ook bedrijven voor de opfok van (groot)ouderdieren worden
ingedeeld en beoordeeld op hun antibioticagebruik. Vanuit de Werkgroep antibioticagebruik
pluimveesector, waarin onder andere LTO/NOP en NVP zijn vertegenwoordigd is de wens geuit
om het antibioticagebruik op opfokbedrijven verder te laten dalen. Door IKB Kip wordt hieraan
invulling gegeven, door ook deze bedrijven in te gaan delen en te beoordelen (net als
vleeskuikenbedrijven). In voorliggende brief en via onze website wordt aanvullende informatie
verstrekt. Daarnaast worden de opfokbedrijven hier nog nader over geïnformeerd.
Bijlage 1.1: Voorschriften kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen
 Voorschr. C01 en C02: verduidelijking rondom de in het buitenland fungerende registraties voor
plaagdierbestrijdingsbedrijven.
 Voorschr. SN05: aanvulling ten aanzien van de controle op vakbekwaamheid van chauffeurs die
rijden met levend pluimvee (getuigschrift), maar niet in dienst zijn van de slachterij.

Bijlage 1.2: Voorschriften pluimveebedrijven
Voor alle pluimveebedrijven (1.2A)
 Voorschr. B10: toegevoegd dat, met het oog op brandveiligheid en (dieren)welzijn inspectie van
de elektrische installaties dient plaatst te vinden. Dit betreft zowel een inspectie bij nieuwe
stallen (NEN 1010), als een vijfjaarlijkse herkeuring (NEN 3140, of nu nog Agro Keuring) van
bestaande stallen.
 Voorschr. H06 en H07: aanpassing rondom onder andere de evaluatie van het BGP
(bedrijfsgezondheidsplan) en het BBP (bedrijfsbehandelplan). Bij leegstand ten tijde van de
geplande evaluatie kan de termijn van één jaar verlengd worden tot één maand na opzet van de
nieuwe dieren.
 Voorschr. H12: toegevoegd dat wanneer aan de dieren op het bedrijf een middel met de
werkzame stof colistine (een voor de mens kritisch tweede keus middel) is geleverd, de
pluimveehouder samen met de dierenarts binnen vier weken na levering van het middel een
aanvulling op van het BGP opstelt, gericht op het voorkómen van het gebruik van colistine in de
toekomst. De aanvulling moet door pluimveehouder en dierenarts worden ondertekend.
 Voorschr. J10: verduidelijking van de reikwijdte van de directe omgeving van de stal. De directe
omgeving van de stallen is vastgesteld op 1,5 meter. De omgeving van de stallen moet visueel
schoon zijn en een nette, opgeruimde indruk maken. Voorbeelden van zaken die niet thuishoren
rondom de stal zijn een haag van brandnetels, pallets, stapels dakpannen etc.
 Voorschr. J27: verduidelijking van plaats kadaverkoeling / -vriezer -> Er is een gekoelde of
vriezende, afgesloten (bij voorschakels: op slot) en schone kadaveropslag aanwezig. Deze bevindt
zich buiten de stal (dierruimte). Indien kadavers in de voorruimte worden bewaard dient dit
ingevroren te zijn.
Specifiek voor (groot)ouderdierbedrijven (1.2C)
 Voorschr. FC03: toegevoegd dat broedeieren zodanig gemerkt dienen te zijn dat deze
traceerbaar zijn, bijvoorbeeld via een stempel.
Specifiek voor vleeskuiken- en opfokbedrijven (1.2E)
 In deze voorschriften worden de grenswaarden voor antibiotica niet meer benoemd. Dit gebeurt
nu via een separaat bestuursbesluit. Zie verder de uitleg hiernavolgend bij Bijlage 2, artikel 14.
 Voorts is opgenomen dat ook opfokbedrijven zullen worden ingedeeld en beoordeeld op hun
antibioticagebruik (net als vleeskuikenbedrijven).
Bijlage 2: Certificatiecriteria
 Art. 10:
o Overgaan naar certificering per kalenderjaar -> zie verder de uitleg bij art. 20;
o Vermelding dat de herstelcontrole onaangekondigd kan zijn.
 Art. 14:
o Uitbreiding van indeling en beoordeling van antibioticagebruik naar opfokbedrijven.
o Vermelding dat de grenswaarden worden vastgesteld door de schemabeheerder. Tot op
heden waren de grenswaarden opgenomen in IKB Kip (bijlage 1.2E). Dit heeft als nadeel dat
als we de grenswaarden of rekensystematiek willen wijzigen (bijv. door andere inzichten bij
de SDa) we de betreffende documenten formeel moeten wijzigen. Door de nieuwe opzet
kan met een bestuursbesluit een dergelijke aanpassing worden doorgevoerd. Er is voor
gekozen om niet rechtstreeks naar de SDa-normen te verwijzen, omdat IKB Kip de regie wil
houden over haar eigen certificatieschema. De grenswaarden zijn vastgesteld en worden op
onze website gepubliceerd. Voor vleeskuikens blijven de grenswaarden ongewijzigd. Voor
opfokbedrijven is deze systematiek nieuw en zij zullen nog apart geïnformeerd worden.



Art. 20: Hier wordt geregeld dat certificaten geldig worden per kalenderjaar. Dit leidt tot een
minder strakke koppeling van de certificatiedatum en de controledatum. Hierdoor kan de CI
(Certificerende Instantie) de controles vrijer inplannen. Dit heeft zowel het voordeel dat een
bedrijf eens op een ander moment (bijv. ander seizoenen) bezocht kan worden en dat een
tijdelijke controle-stop (bijv. n.a.v. vogelgriep) minder invloed heeft op het aantal verlopen
certificaten. Het is overigens niet zo dat de IKB-deelnemer zelf de controledatum bepaalt, of kan
eisen dat dit aan het einde van een jaar gebeurt. De deelnemer dient mee te werken aan de
planning die de CI voorstelt, aangezien de CI ernaar moet streven alle controles telkens voor 31
december te hebben uitgevoerd. Natuurlijk is er coulance bij het inplannen als zich onvoorziene
zaken voordoen zoals ziekte. Voor deze omzetting hoeft u zelf geen actie te ondernemen, dit
verloopt via de CI’s (Kiwa VERIN en Vinçotte ISACert).

Bijlage 9: Klachtenprocedure
 Art. 2: adresgegevens van het secretariaat zijn aangepast van Zeist naar Nieuwegein (de nieuwe
kantoorlocatie).
Veel voorkomende afwijkingen
Vooral bij pluimveebedrijven zien wij dat een aantal voorschriften regelmatig tot afkeur leidt. Het
gaat dan veelal om het niet tijdig melden van verplaatsingen in KIP / Mijn AVINED (voorschrift E04 uit
IKB Kip bijlage 1.2A) en het niet tijdig actualiseren (maximaal 1 jaar oud) van het BGP en BBP (resp.
voorschrift H06 en H07 uit IKB Kip bijlage 1.2A).
Deze drie voorschriften hebben een wettelijke grondslag, toezicht op wetgeving loopt via de NVWA.
Vanuit IKB Kip vinden we dit dermate belangrijke zaken dat we deze ook in IKB hebben opgenomen
en controleren.
Een goede registratie van bedrijven en dieren is bijvoorbeeld belangrijk om bij ziekte. (bijv.
vogelgriep) snel te kunnen weten hoeveel dieren er in een bepaalde regio zitten. Het BGP en BBP
dragen bij aan bewustwording en structuur rondom diergezondheid en hygiëne op de bedrijven en
het gebruik van diergeneesmiddelen. Op deze wijze geven we ook invulling aan een deel van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Zorg ervoor dat bij u dergelijke zaken goed geregeld zijn. Dit voorkomt sancties en extra acties bij de
IKB-controle.
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.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met Rik te Loo,
telefoonnummer: 088 – 998 4327, e-mail: rtloo@avined.nl.

Met vriendelijke groet,

ir. B.M. Dellaert
secretaris PLUIMNED

