Bijlage 1.4 Voorschriften IKB Kip Borging Antibioticaregistratie
Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer
aan moet voldoen om deel te nemen aan het certificatieschema IKB Kip vastgesteld de navolgende Voorschriften IKB Kip in het kader van de borging van
antibioticaregistratie. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden IKB Kip over.
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BIJLAGE 1.4: VOORSCHRIFTEN IKB KIP BORGING ANTIBIOTICAREGISTRATIE
NORM

VOORSCHRIFT

Versie: 2 / Goedgekeurd CCvD IKB Kip: 09-11-2016 / Ingangsdatum: 01-03-2017
INTERPRETATIE VOORSCHRIFT
MEETMETHODE
INTERPRETATIE VAN DE
ANTWOORDMOGELIJKHEDEN
MEETMETHODE
JA NEE
NIET
GECONTROLEERD
NVT opties

A
A01

DIERGENEESMIDDELENADMINISTRATIE
De GPD-dierenarts registreert alle Dit voorschrift geldt, tot een nader te
administratief
bepalen tijdstip, alleen voor gegevens van
geleverde antibiotica in de
centrale database IKB-CRA.
Nederlandse IKB bedrijven. Dierenartsen
die voor buitenlandse IKB bedrijven werken
hoeven de gegevens van deze buitenlandse
IKB bedrijven pas aan te leveren vanaf een
nader te bepalen tijdstip. Dierenartsen die
zowel voor buitenlandse als Nederlandse
IKB bedrijven werken, dienen wel de
gegevens van de Nederlandse IKB bedrijven
aan te leveren.

A02

Indien er antibiotica wordt
voorgeschreven, registreert de
GPD-dierenarts dit uiterlijk 14
dagen na voorschrijven in de
centrale database IKB-CRA.

D
D01

GEGEVENS PLUIMVEEHOUDER
Notitie te maken door IKB Kip
controleur:
noteer het KIPnummer van de
pluimveehouder waar de
voorschriften gecontroleerd zijn.

Dit voorschrift geldt, tot een nader te
administratief
bepalen tijdstip, alleen voor gegevens van
Nederlandse IKB bedrijven. Dierenartsen
die voor buitenlandse IKB bedrijven werken
hoeven de gegevens van deze buitenlandse
IKB bedrijven pas aan te leveren vanaf een
nader te bepalen tijdstip. Dierenartsen die
zowel voor buitenlandse als Nederlandse
IKB bedrijven werken, dienen wel de
gegevens van de Nederlandse IKB bedrijven
aan te leveren.

BIJLAGE 1.4: VOORSCHRIFTEN IKB KIP BORGING ANTIBIOTICAREGISTRATIE (DIERENARTS)

BOVENINWET- GANGSTELIJK DATUM

HOOFDDOEL

Controleer op het pluimveebedrijf of
alle geleverde antibiotica in IKB CRA
zijn geregistreerd. Controleer dit aan
de hand van de recepten behorende bij
alle koppels opgezet in het afgelopen
jaar, houdt bij de controle ook rekening
met de datum van levering en
vermelding hiervan in IKB CRA. Indien
er afwijkingen zijn, noteer deze.

NVT: indien geen
Ja
antibiotica is
voorgeschreven of in
geval van in het
buitenland gevestigde
IKB bedrijven

1-4-2014 Maatschappelijke
verantwoordelijkheid /
ondersteuning GPDregeling

Controleer op het pluimveebedrijf of
alle voorgeschreven antibiotica van het
afgelopen jaar uiterlijk 14 dagen na
voorschrijven bij de centrale database
IKB-CRA zijn aangeleverd. Indien er
afwijkingen zijn, noteer deze.

NVT: indien geen
Ja
antibiotica is
voorgeschreven of in
geval van in het
buitenland gevestigde
IKB bedrijven

1-4-2014 Maatschappelijke
verantwoordelijkheid /
ondersteuning GPDregeling

1-4-2014 Organisatorisch
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