Daarnaast worden eieren verzameld bij pluimveehouders, verzamelaars en pakstations die
deelnemen aan IKB Ei. Als in die eieren residuen worden gevonden, volgt uitsluiting uit

Wat gaat er veranderen vanaf 1 april 2007?
• Vanaf 1 april 2007 kiest iedere IKB-deelnemer een Certiﬁcerende Instantie;
• Tijdens de IKB-controle sluit u een nieuw

IKB Ei en wordt melding gedaan aan de Voedsel

contract af met de Certiﬁcerende Instantie;

en Waren Autoriteit (VWA). Ook controleert

• Het dossier van uw pluimveebedrijf verhuist

de VWA de bedrijven die niet aan IKB Ei deel-

mee naar een (eventuele nieuwe)

nemen.

Certiﬁcerende Instantie. Uw gegevens

IKB: kwaliteit
met een pré

blijven dus bewaard;
IKB Ei en Legkippenbesluit
De eisen uit het Legkippenbesluit zijn opgeno-

• Tijdens de IKB-controle vanaf 1 april 2007
wordt u gecontroleerd en eventueel

men in de kwaliteitsregeling IKB Ei. Zo heeft de

gesanctioneerd volgens de nieuwe

legsector aan alle voorwaarden voldaan om te

IKB-regeling.

komen tot een afspraak met het ministerie van
LNV over gecombineerde controle op IKB en

Tot aan 1 april 2008 geldt een overgangs-

het Legkippenbesluit, wat resulteert in minder

termijn; iedere huidige IKB-deelnemer krijgt tot

controles en lagere kosten.

dan de mogelijkheid om een nieuw contract af
te sluiten met een Certiﬁcerende Instantie.

Naast deze IKB Ei folder is er ook een versie
over IKB Kip. Deze kunt u aanvragen bij de
Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Downloaden vanaf de website www.pve.nl (kies voor
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bedrijfsnet) kan ook. Op het bedrijfsnet kunt u
alle documenten van de regeling vinden.
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IKB Ei-informatie voor pluimveehouders

Als actieve ondernemer in de eiersector

De principes van IKB Ei

Nieuwe contracten

bent u natuurlijk op de hoogte van de

Met IKB Ei nieuwe stijl zal de positie van Ne-

U sluit een contract af met de Certiﬁcerende

regeling IKB Ei. Immers, met IKB Ei speelt u

derland, als exporteur van eieren, zeker verbe-

Instantie in plaats van, wat nu het geval is,

in op de wensen vanuit de afnemers en de

teren. Maar wie ja zegt tegen deelname, zal

met het PPE. Het PPE sluit contracten met de

maatschappij. De oorspronkelijke regeling

wel een aantal regels moeten respecteren. De

Certiﬁcerende Instanties, die bevoegd zijn om

dateert uit 1996. Sindsdien zijn de eisen

basis van IKB Ei zijn de voorschriften waaraan

de controle en beoordeling op IKB uit te voe-

vanuit de markt, de maatschappij én de

de diverse schakels binnen de productiekolom

ren. Er zijn meerdere Certiﬁcerende Instanties

sector veranderd en dus moet de IKB-rege-

moeten voldoen. Hieronder kort enkele uit-

en u kunt kiezen met welke u een contract wilt

gangspunten:

afsluiten. Verschillende daarvan voeren nu ook

ling daarop inspelen. Na 10 jaar is IKB Ei
daarom aangepast en op diverse punten
vernieuwd. Vanaf 1 april 2007 treedt IKB Ei

• Alle voorgaande schakels in de productie-

al IKB-controles uit.

kolom zijn IKB erkend;

nieuwe stijl in werking. Deze folder infor- • Koppelinformatie (herkomst, enten, medicatie,
meert u over de belangrijkste wijzigingen
en zet nog even de kenmerken van IKB op
een rij.

• Informatie tussen schakels wordt
doorgegeven en/of teruggekoppeld;
• Basisvoorschriften voor bedrijfsmanagement

IKB Pluimvee

NEN-EN 45011 accreditaat

salmonella-status) wordt vastgelegd;

zorgen voor continue verbetering;
+

Met de nieuwe IKB-regeling wordt voldaan aan
IKB nieuwe stijl

het NEN-EN 45011 accreditaat. Dit is een in-

Vanaf 1 april 2007 is het nieuwe IKB Ei met

ternationaal kwaliteitskeurmerk voor kwaliteits-

name anders qua structuur en organisatie van

systemen. Hiermee worden een onafhanke-

de regeling. Zo wordt de regeling geaccredi-

lijke, kwalitatief goede en uniforme controle

IKB staat voor Integrale Keten Beheersing.

• Diervoederleverancier is GMP erkend;

teerd onder de NEN-EN 45011 norm en zijn

en beoordeling gewaarborgd. De nationale en

IKB is een vrijwillig kwaliteitssysteem voor

• Dierenarts voldoet aan GVP-code;

verschillende voorschriften en de wijze van

internationale marktpositie van de Nederlandse

alle schakels in de pluimveesector; de hele

• Pluimvee-servicebedrijven zijn erkend

sanctioneren duidelijker opgeschreven. IKB Ei

pluimveesector worden hierdoor verbeterd.

keten. Wie ervoor kiest om deel te nemen,

volgens IKB-PSB regeling;

nieuwe stijl is beter afgestemd op de bui-

• Voldoen aan Actieplan Salmonella (de controle

is een kwaliteitssysteem voor bedrijven in de

hierop is tegelijk met de IKB controle, maar

eiersector (IKB Ei) en een kwaliteitssysteem

het Actieplan is wettelijk verplicht en geldt

De Algemene Voorwaarden vormen de basis

nitoringsprogramma op residuen opgenomen.

voor bedrijven in de pluimveevleessector (IKB

dus ook voor niet-IKB deelnemers);

van de regeling en deze zijn voor iedereen

Dit bestaat uit twee soorten controles: admi-

gelijk. Daarnaast is de regeling gesplitst per

nistratief en via monstername. Regelmatig

schakel. Er zijn aparte voorschriften voor op-

(in ieder geval bij elke IKB-controle) worden

Kip). Alle schakels die meedoen, garanderen
dat ze doen wat ze beloofd hebben. Minimaal

• Consumptie-eieren worden op het pluimveebedrijf gestempeld;

In de nieuwe IKB Ei-regeling is ook een mo-

fok, fok- en vermeerderingsbedrijven, fok- en

administratieve controles gedaan bij legpluim-

vermeerderingsbedrijven, broederijen, opfok-

veehouders en pakstations/verzamelaars. Het

op het naleven van de voorwaarden. Wanneer

leghennenbedrijven, leghennenbedrijven (uit-

logboek medicijngebruik wordt gecontroleerd

niet wordt voldaan aan de voorwaarden, wor-

gesplitst naar huisvestingssysteem), verzame-

en de pluimveehouder moet aantonen dat

den sancties opgelegd. De inhoud van de IKB

laars en pakstations.

eieren, die tijdens de wachttijd na gebruik van

Vanaf 1 april 2007 worden controles op IKB uit-

tie zijn afgevoerd1. Bij de pakstations wordt de

één keer per jaar worden de deelnemers gecontroleerd door een onafhankelijke instantie

• Kwaliteitsbeoordeling van eieren in het

tenlandse kwaliteitssystemen.

Monitoring op residuen

moet zich wel houden aan de voorschriften. Er

pakstation.

diergeneesmiddelen zijn gelegd, voor destruc-

Ei-regeling wordt samen met vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties als
NOP, NVP, CBL, ANEVEI, FNV, CNV en NEVEDI

gevoerd door een Certiﬁcerende Instantie (CI).

herkomst van eieren gecontroleerd op afkomst

vastgesteld. Ook een maatschappelijke orga-

Nieuw is dat deze instantie naast de controle,

van koppels legkippen die met diergeneesmid-

nisatie als de Dierenbescherming wordt bij

ook de beoordeling van de checklisten van de

delen behandeld zijn.

het overleg betrokken. IKB Ei is dan ook een

controle doet en de resultaten hiervan naar u

regeling van, voor en door pluimveehouders.

terugkoppelt.

1Tegen inkomstenderving door noodzakelijk medicijngebruik
kunnen IKB Ei deelnemers zich verzekeren via Ovopol.

