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Nieuwsbrief IKB Ei
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
de Stichting IKB Ei. Hiermee wil de
Stichting IKB Ei u, als IKB deelnemer
of als toekomstig deelnemer, op de
hoogte houden van ontwikkelingen
in de regeling, maar ook over zaken
die een nauwe relatie hebben met
de regeling IKB Ei. De nieuwsbrief zal
vier keer per jaar verschijnen en geeft
informatie op hoofdlijnen. Daarnaast
wordt waar nodig aangegeven waar
en hoe u verdere informatie kunt
vinden. Deze nieuwsbrief verschijnt
eens per kwartaal en wordt per post
verstuurd naar alle IKB deelnemers en
potentiële deelnemers, maar ook naar
afnemers van IKB eieren. Daarnaast
is de nieuwsbrief te printen of downloaden vanaf www.pve.nl.

Toezicht op controle
legeind bedrijven
Sinds 1 juni 2008 krijgen legpluimveehouders die meedoen met IKB Ei
minder controleurs op hun erf. Dat is
het gevolg van een afspraak tussen
de sector en de overheid. De overheid heeft uitgesproken vertrouwen
te hebben in het IKB Ei-systeem
en maakt bij de handhaving van
wettelijke eisen op het terrein van
hygiëne, welzijn en handelsnormen
gebruik van de resultaten van de
IKB-controles. In vaktermen heet dat
ook wel Toezicht op Controle (ToC).

Inhoud regeling IKB Ei
IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname
aan de regeling is vrijwillig en gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de
productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over
de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Om aan IKB Ei te kunnen
deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen. De
voorschriften hebben in grote lijnen betrekking op:
• De leveranciers van broedeieren, van
dieren en van voer. Alle voorgaande
schakels in de productiekolom moeten
IKB-erkend zijn. Het veevoerbedrijf
dient een GMP-erkenning te hebben,
zodat extra garanties kunnen worden
gegeven over de voerkwaliteit.
• De inrichting en het management
van het bedrijf. Dit moet zodanig
zijn dat een optimale productie
mogelijk is. Verder moeten er bij
eventuele problemen maatregelen
worden getroffen om herhaling te
voorkomen.
• Het vastleggen van informatie en
het doorgeven en/of terugkoppelen
hiervan. Door het vastleggen van
informatie wordt inzicht gegeven
in de manier van produceren. De
afnemer kan zijn management

aanpassen met de informatie die hij
krijgt van zijn leverancier. Hetzelfde
geldt voor de informatie die wordt
teruggekoppeld.
• Verantwoord gebruik van
diergeneesmiddelen.
• Het voldoen aan de hygiëne-eisen,
zoals deze zijn vastgelegd in het Plan
van Aanpak preventie en bestrijding
van Salmonella in de eiersector.
• Eisen (wettelijk en soms bovenwettelijk) op het gebied van welzijn en
traceerbaarheid.
• Als IKB-gecertificeerde pluimveehouders een pluimveeservicebedrijf
inschakelen voor activiteiten als
vangen en lade, ongediertebestrijding, reinigen en ontsmetten, enten,
snavelbehandelen, moeten deze IKB
PSB erkend zijn.

Stichting IKB EI
Gelijktijdig met de start van Toezicht
op Controle is er een andere schemabeheerder voor IKB Ei gekomen.
Vroeger was dit het PPE, in 2008 is
dit Stichting IKB Ei geworden. Dit
was een voorwaarde van de overheid
om Toezicht op Controle mogelijk te
maken. In de stichting zitten NOP,
NVP, ANEVEI, Dierenbescherming,
CBL en werknemersorganisaties.
Dezelfde organisaties die ook hiervoor betrokken waren bij de opzet en
uitvoering van IKB Ei. Het PPE levert
de administratieve ondersteuning
voor de stichting. Het gaat om een
formele verandering die voor IKB
Ei-deelnemers geen gevolgen heeft.

Centrale Database
Pluimvee
In 2008 is een centrale database
gerealiseerd waarin de resultaten
van controles in de pluimveesector
worden vastgelegd. In eerste instantie
worden de controles van IKB Kip, IKB
Ei en het Actieplan Salmonella vastgelegd. Het doel van de database is de
gegevens beter en centraal toegankelijk te maken.
In de database kunnen per pluimveebedrijf diverse gegevens worden
verzameld. In 2009 is gestart met
het vastleggen van de controlelijsten van IKB Ei, IKB Kip en het
Actieplan Salmonella. Volgend jaar
zullen ook de laboratoriumuitslagen worden vastgelegd voor de
Salmonellaonderzoeken van het
Actieplan. Dit gebeurt uiteindelijk
voor alle schakels. De gegevens voor
de database worden aangeleverd
door de certificerende instanties en
de laboratoria.
In de toekomst zullen ook andere
gegevens per bedrijf worden vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld logistieke
informatie en relaties met aanleverende bedrijven. De verwachting is
dat afnemers zullen willen inloggen
om gegevens van hun leveranciers te
raadplegen.
Het PPE, de Stichting IKB Ei en het
Centraal College van Deskundigen
IKB Kip zijn elk verantwoordelijk voor
hun specifieke deel van de centrale
database.
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IKB Ei en KAT
In de afgelopen jaren is er intensief
overlegd tussen IKB Ei en het Duitse
KAT-systeem met het doel om beide
systemen zoveel mogelijk op hetzelfde
niveau te brengen. Het gaat daarbij om
de alternatieve huisvestingssystemen.
Zo heeft KAT voor een zeer belangrijk deel de eisen uit het Nederlandse
Actieplan Salmonella Eiersector overgenomen. Aan de andere kant zijn
er in IKB Ei mede op verzoek van de
Nederlandse afnemers in de afgelopen
jaren enkele welzijnsnormen opgenomen zoals Wintergarten, verhoogde
zitstokken, compartimentering in de
stal (max 6000 hennen per compartiment), daglicht.
Eind 2009 is met het schrappen van
het Duitse verbod op het gebruik van
dierlijk vet in diervoeder een belangrijk verschilpunt weggenomen. En in
2010 begint IKB Ei net als KAT met het
vastleggen van de productstromen in

een databank. Conclusie is dat beide
regelingen steeds verder naar elkaar
toe groeien, wat gezien het belang
van de Duitse markt een zeer goede
ontwikkeling is. Een en ander heeft er
al toe geleid dat sinds medio 2008 in
Nederland een gecombineerde IKB/KAT
controle kan plaatsvinden en dat de
Nederlandse legpluimveehouder zelf
zijn controle instelling kan uitkiezen.
Overigens betekent dit zeker niet dat
de sector van plan is om afscheid te
nemen van de eigen IKB Ei regeling.
Men vindt de eigen regeling van groot
belang, ook om snel in te kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen
(bijvoorbeeld ToC of residu-monitoring). Over de diverse Europese kwaliteitssystemen wordt door Nederlandse
vertegenwoordigers regelmatig
overlegd met Duitse, Oostenrijkse
en binnenkort ook Belgische
vertegenwoordigers.

Handelsstromen eieren
Op verzoek van de eiersector (pakstations en legpluimveehouders) hebben
de Stichting IKB Ei en het PPE de mogelijkheden onderzocht voor het vastleggen van handelsstromen door de
productiekolom heen in een centrale
database. Doelstelling van het vastleggen is onder andere het verbeteren
van de controle op verhandelde eieren
en een juist gebruik van de eicoderingen. Zo kan gecontroleerd worden
of vermeldingen over huisvestingssysteem, kwaliteit en versheid correct
zijn.
Ook kunnen met de gegevens eieren
getraceerd worden van met salmonella
besmette legkoppels. Er kan dan gegarandeerd worden dat met salmonella
besmette eieren niet als consumptie
ei in de winkel komen te liggen. Een
goede zaak voor het imago van de
sector en dus een gezamenlijk belang!

Inmiddels zijn IKB pakstations
begonnen met uittesten van het
systeem. Het streven is om het systeem
op 1 april dit jaar van start te laten
gaan.
Gezien de nauwe koppeling met het
KIP-systeem is het PPE gevraagd om het
beheer van en de controle op de juistheid van de gegevens te organiseren.
Bij het PPE is de heer Ted Michalides
verder belast met het ondersteunen
van de pakstations en verzamelaars
tijdens de testfase. Zijn contactgegevens zijn: tel. nr. 079-3687177,
e-mail tmichalides@pve.nl.
Met het PPE is afgesproken dat de
financiering van dit project voor 50%
via de PPE-heffing en voor 50% via
de IKB Ei deelnemersbijdrage van
legpluimveehouders en pakstations
gefinancierd gaat worden.

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2010
Het bestuur van de stichting IKB Ei heeft voor 2010 de volgende deelnemersbijdragen vastgesteld:
deelnemersbijdrage deelnemersbijdrage 2010 (in €)
2009 (totaal in €)
Toezicht op
schakel

Totaal

eistromen

Controle

Algemeen

Legbedrijf (NL)

220

120

30

30

60

Legbedrijf
(buitenland)

40

90

30

-

60

pakstation

40

900

840

-

60

Overige schakels

40

60

-

-

60

Nederland haalt EU
Salmonelladoelstelling
leghennen
Ook bij legbedrijven vertoont het
aantal besmettingen een duidelijke
dalende lijn. Was in 2008 het percentage koppels leghennen dat besmet
was met een van de twee voor eieren
belangrijke Salmonella serotypes (nl.
Enteritidis of Typhimurium) nog 2,7 %
(overigens al een halvering vergeleken
met de jaren ervoor). De resultaten in
2009 geven een verdere daling te zien
tot 1,45 %. Hiermee zit Nederland ruim
onder de jaarlijkse doelstelling die de
EU oplegt.
In 2009 lag het percentage zelfs al
onder de doelstelling van 2%, die door
de EU opgelegd is aan alle lidstaten
ruimschoots gehaald.

Subsidie Salmonella
vaccins 2010

Deze resultaten zijn een gevolg van
de nog striktere naleving van hygiënemaatregelen door de bedrijven
in combinatie met een duidelijke
toename van het aantal koppels dat
tegen Salmonella gevaccineerd wordt.
Wat dat laatste betreft is de subsidie
die de EU sinds 2008 hiervoor beschikbaar stelt, een belangrijke stimulans
geweest. Ook in 2010 is er weer
subsidie beschikbaar voor het vaccineren van leghennen. De inwerkingtreding van de hiervoor noodzakelijke
PPE-subsidieregeling wordt binnenkort
verwacht.

Percentage Salmonella besmette legkoppels (se/st) in Nederland 2005-2009 ten opzichte
van de jaarlijkse EU-doelstelling.
% besmset

Subsidie Salmonella
vaccins 2009
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De subsidie voor gevaccineerde
leghennen en legvermeerderingsdieren voor 2010 wordt vastgesteld op 14 eurocent per dier. Het
PPE-bestuur heeft dit besloten op 11
februari 2010. Naar verwachting kan
de regeling nu ook snel in werking
treden.
De aanvraagprocedure voor subsidie
is niet veranderd! De aanvrager voor
subsidie is dus nog steeds uw leverancier van de gevaccineerde legvermeerderingsdieren, van de gevaccineerde
leghennen of van de vaccins, dit wil
zeggen: de broederij/opfokorganisatie of de dierenarts.
Zodra de subsidieregeling formeel
in werking treedt (naar verwachting
eind maart 2010) zullen alle betrokkenen daarover via een circulaire
geïnformeerd worden.

Over 2009 is voor bijna 27 miljoen
leghennen een vaccinsubsidie aangevraagd. Dit is 94 % van het totaal
aantal geplaatste leghennen in
Nederland. Ter vergelijking: enkele
jaren geleden lag dit percentage nog
rond de 75%. Dit onderstreept de
snelle opmars van het vaccineren van
legkoppels tegen salmonella.
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Stempelen van eieren op IKB-bedrijven
bestaan uit het huisvestingssysteem, land van herkomst, KIP
nummer en het stalnummer. Wat niet iedereen weet is dat
het stalnummer uit twee cijfers moet bestaan. Verder is het
toegestaan om bij koppels van dezelfde leeftijd en huisvestingssysteem, maar die in meerdere stallen zitten, voor al
deze stallen één stalnummer te gebruiken.

Op IKB erkende legbedrijven moeten de eieren op het
legbedrijf gestempeld worden. Alleen in noodgevallen, als
de printapparatuur stukgaat, mogen de eieren ongestempeld afgevoerd worden naar het pakstation. Wel moet
er dan een melding gedaan worden naar het pakstation
en de controle-organisatie. Een printcode bij IKB moet

Publicatie NAW gegevens van nieuwe,
geschorste of gestopte deelnemers
Momenteel wordt regelmatig een overzicht gepubliceerd
van de NAW gegevens van de bedrijven die een geldig IKB-Ei
certificaat hebben. Het spreekt voor zich dat het daarnaast
vooral voor de afnemers van groot belang is om direct te
weten welke nieuwe bedrijven een IKB-Ei certificaat hebben
gekregen, bij welke bedrijven het IKB-Ei certificaat is geschorst

of ingetrokken en welke bedrijven gestopt zijn. Op grond
hiervan heeft de stichting IKB besloten om eerste kwartaal
2010 te starten met publicatie van een dergelijk actueel overzicht. Dit overzicht zal overigens slechts in beperkte kring (met
name de IKB-pakstations) verspreid worden.

Aantal aan IKB Ei deelnemende bedrijven,
peildatum 31 januari 2010
Totaal aantal (incl. NL)

Aantal in NL

Opfok fok/VB

21

16

Fok en vermeerdering

54

48

Kuikenbroederij

9

6

Opfok leghennen

186

147

Kooihuisvesting

185

183

Scharrel

370

350

Vrije uitloop

176

167

Eipakstations

31

30

Verzamelaars

4

4

Totaal

1036

951

COLOFON
COLOFON Samenstelling/eindredactie:
Samenstelling/eindredactie: PVE
PPE – Grafische productie: Van Deventer, ’s-Gravenzande.
Stichting Stichting
IKB Ei, Secretariaat:
IKB Ei, Secretariaat:
Postbus 460,
Postbus
2700460,
AL Zoetermeer,
2700 AL Zoetermeer,
info@stichtingikbei.nl
ikbei@pve.nl

