Actieplan Salmonella en Campylobacter

Wat gaat er veranderen vanaf 1 april 2007?

in de pluimveevleessector

• Vanaf 1 april 2007 kiest iedere IKB-deelnemer

De IKB-controles worden gecombineerd
met de controle op het Actieplan Salmonel-

een Certiﬁcerende Instantie;
• Tijdens de IKB-controle sluit u een nieuw

la en Campylobacter. Vaak wordt gedacht

contract af met de Certiﬁcerende Instantie;

dat dit hetzelfde is. Maar hoewel er veel

• Het dossier van uw pluimveebedrijf verhuist

overlap is, zijn het wel twee heel verschil-

mee naar een (eventuele nieuwe) Certiﬁ-

lende zaken. IKB is een vrijwillig kwaliteits-

cerende Instantie. Uw gegevens blijven dus

systeem. Echter, het Actieplan Salmonella
en Campylobacter in de pluimveevleessec-

IKB: kwaliteit
met een pré

bewaard;
• Tijdens de IKB-controle vanaf 1 april 2007

tor, bestaat uit wettelijke verplichtingen.

wordt u gecontroleerd en eventueel gesanc-

Ieder bedrijf in elke schakel in de pluimvee-

tioneerd volgens de nieuwe IKB-regeling.

vleessector (zowel IKB als niet-IKB deelnemers) is verplicht zich aan de voorschriften
te houden en wordt daar dus ook jaarlijks op

Tot aan 1 april 2008 geldt een overgangs-

gecontroleerd. Het Actieplan heeft er inmid-

termijn; iedere huidige IKB-deelnemer krijgt tot

dels toe geleid dat het aantal Salmonella

dan de mogelijkheid om een nieuw contract af

besmettingen aanzienlijk is gedaald.

te sluiten met een Certiﬁcerende Instantie.

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

Als actieve ondernemer in de pluimvee-

IKB nieuwe stijl

NEN-EN 45011 accreditaat

sector bent u natuurlijk op de hoogte van de

Vanaf 1 april 2007 is de nieuwe IKB Kip- regeling

Met de nieuwe IKB-regeling wordt voldaan aan

regeling IKB Kip. Immers, met IKB Kip speelt

met name anders qua structuur en organisatie

het NEN-EN 45011 accreditaat. Dit is een inter-
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daarop inspelen. Na 10 jaar is IKB Kip daarom

landse kwaliteitssystemen. Zo heeft IKB Kip

pluimveesector worden hierdoor verbeterd.

aangepast en op diverse punten vernieuwd.

overigens al enige tijd een afspraak tot weder-

Vanaf 1 april 2007 treedt IKB Kip nieuwe stijl

zijdse erkenning met het Belgische kwaliteits-

in werking. Deze folder informeert u over de

systeem Belplume.

belangrijkste wijzigingen en zet nog even de

De principes van IKB Kip

kenmerken van IKB op een rij.

Met IKB Kip nieuwe stijl zal de positie van

De algemene voorwaarden vormen de basis

Nederland, als exporteur van pluimveevlees,

van de nieuwe regeling en deze zijn voor ie-

IKB Pluimvee

zeker verbeteren. Maar wie ja zegt tegen

dereen gelijk. Daarnaast is de regeling gesplitst

IKB staat voor Integrale Keten Beheersing.

deelname, zal wel een aantal regels moeten

per schakel. Er zijn aparte voorschriften voor
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respecteren. De voorschriften waaraan de
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diverse schakels binnen de productiekolom
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keten. Wie ervoor kiest om deel te nemen,

moeten voldoen, vormen de basis van IKB Kip.

rijen/uitsnijderijen.

moet zich wel houden aan de voorschriften.

Hieronder volgen kort enkele uitgangspunten:

Er is een kwaliteitssysteem voor bedrijven

• Alle voorgaande schakels in de productie-

in de eiersector (IKB Ei) en een kwaliteitssysteem voor bedrijven in de pluimveevleessector (IKB Kip). Alle schakels die meedoen,
garanderen dat ze doen wat ze beloofd
hebben. Eén keer per jaar worden de deel-

kolom zijn IKB erkend;
• Koppelinformatie (herkomst, enten, medicatie, salmonella-status) wordt vastgelegd;
• Informatie tussen schakels wordt doorgegeven en/of teruggekoppeld;

Sanctionering bij IKB Kip
De wijze van sanctioneren is verduidelijkt. Voor

Vanaf 1 april 2007 worden controles op IKB uit-

ieder voorschrift is vastgelegd hoe een afwijking

gevoerd door een Certiﬁcerende Instantie (CI).

moet worden beoordeeld (licht, middel, zwaar

Nieuw is dat deze instantie naast de controle,

en uitsluiting). En dit kan ertoe leiden, dat u een

ook de beoordeling van de checklisten van de

maatregel (sanctie) moet nemen om de afwij-

controle doet en de resultaten hiervan naar u

king te herstellen. De sancties zelf zijn niet ver-
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anderd en bestaan uit: waarschuwing, admini-

nemers gecontroleerd door een onafhanke-

• Basisvoorschriften voor bedrijfsmanage-

lijke instantie op het naleven van de voor-
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waarden. Wanneer niet wordt voldaan aan

• Diervoederleverancier is GMP erkend;

U sluit een contract af met de Certiﬁcerende

De inhoudelijke wijzigingen

de voorwaarden, worden sancties opgelegd.

• Dierenarts voldoet aan GVP-code;

Instantie in plaats van, wat nu het geval is, met

De voorschriften zijn inhoudelijk op enkele pun-

De inhoud van de IKB-regeling wordt samen

• Pluimvee-servicebedrijven zijn erkend

het PPE. Het PPE sluit contracten met de Cer-

ten gewijzigd. In veel gevallen is de omschrij-

tiﬁcerende Instanties, die bevoegd zijn om de

ving verduidelijkt en aangepast aan de huidige

controle en beoordeling op IKB uit te voeren.

situatie. Het PPE streeft ernaar om toekomstige

Er zijn meerdere Certiﬁcerende Instanties en

wijzigingen voortaan nog maar één keer per

u kunt kiezen met welke u een contract wilt

jaar door te voeren, behalve wanneer sprake is

met vertegenwoordigers van verschillende
brancheorganisaties als NOP, NVP, NEPLUVI,
FNV, CNV en NEVEDI vastgesteld. Er is ook
overleg met andere partijen zoals retail, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. IKB is dan ook een regeling van,
voor en door pluimveehouders.
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volgens IKB-PSB regeling;
• Voldoen aan Actieplan Salmonella en
Campylobacter;
• Kwaliteitsbeoordeling van het eindproduct
in de slachterij;
• Slachterijen en uitsnijderijen voldoen aan
GHP-code.

stratief herstel, herstelcontrole of schorsing.
Nieuwe contracten

afsluiten. Verschillende daarvan voeren nu ook

van voorschriften die met spoed moeten wor-

al IKB-controles uit.

den ingevoerd.

