Voorschriften IKB Ei broederijen versie 5.0

BIJLAGE 7A: VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR BROEDERIJEN
Versie: 5.0 Goedgekeurd CCvD IKB Ei: 13-11-2017 / Ingangsdatum: 01-03-2018
NVT
Interpretatie voorschrift
Weging B (15
punt)

Norm

Voorschrift

BA
BA1

ALGEMEEN
Het bedrijf beschikt over een klachtenregistratie.

BA2

Het bedrijf dient te beschikken over een nationale
en / of EU registratie welke alle werkzaamheden
omvat van het betreffende bedrijf.

NL= KIP-nummer. Voor buitenlandse bedrijven
geldt registratienummer van desbetreffend land
dat is uitgegeven door de bevoegde autoriteit
van dat land. Deze registratie vloeit voort uit EUrichtlijn 90/359.

BA3

Bij nieuwe inleg zijn alle broedeieren afkomstig van
IKB EI en/of Belplume erkende leveranciers of van
leveranciers die voldoen aan bepaalde nadere
voorwaarden.

Nadere voorwaarden zijn: het bedrijf beschikt
over uitslagen van onderzoek dat is uitgevoerd
bij het koppel vermeerderings- of fokdieren dat
de broedeieren heeft geproduceerd. Uit dit
onderzoek moet blijken dat het koppel
vermeerderings- of fokdieren vrij is van
Salmonella Enteritidis en Typhimurium en
Mycoplasma Gallisepticum. De uitslagen zijn
maximaal 8 weken oud op het moment dat de
broedeieren worden ingelegd. Bedrijven met een
Belplume-erkenning zijn te vinden op
www.belplume.be.

BB
BB1

HYGIENE
Er is een schoonmaak- en hygiëneplan aanwezig t.a.v.
alle activiteiten die in de broederij worden uitgevoerd.
Alsmede een check op de effectiviteit van het plan.
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In deze registratie worden de inkomende
klachten opgenomen inclusief bewijs van
afhandeling van deze klachten (bv. Kopie brief
of aantekening telefoongesprek). Onder een
klacht wordt verstaan reacties van derden m.b.t.
de bedrijfsvoering of producten van het bedrijf.

OVO/IKBEI/BIJL/120

Weging C (5 punt)

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)

Weging KO (schorsing)

Er is wel een
Er is geen
klachtenregistratie klachtenregistratie
maar deze is
aanwezig
onvolledig

Geen of geen juiste
registratie.

Een alternatieve
leverancier (Niet IKB of
Belplume) die niet aan de
voorwaarden voldoet.

Er is een
onvolledig
schoonmaak-en
hygiëneplan maar
wel een check op
effectiviteit
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Er is wel een volledig
schoonmaak-en
hygiëneplan aanwezig
maar geen check op
effectiviteit
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Er is geen of een
onvolledig schoonmaak-en
hygiëneplan en geen
check op effectiviteit
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Voorschrift

Interpretatie voorschrift

BB2

Het schoonmaak- en hygiëneplan wordt aantoonbaar
gevolgd.

Dit wordt aantoonbaar gemaakt via bijvoorbeeld
registraties in het logboek.

BB3

Er is een bezoekersregister aanwezig.

Dit register bevat van iedere individuele
bezoeker aan het bufferdeel of schone deel van
de stallen de volgende gegevens: naam,
organisatie, datum, tijdstip van aankomst en de
reden van het bezoek.

BB4

Het bedrijf beschikt over een hygiëneprotocol
zichtbaar voor bezoekers.

In het hygiëneprotocol staat opgenomen hoe
een bezoeker dient te handelen bij betreding
van het bedrijf. Protocol dient zichtbaar te zijn
voor bezoekers.

BB5

Het is duidelijk waar bezoekers zich kunnen
melden.

BB6

De ondernemer heeft 2 keer per kalenderjaar een
hygiëneonderzoek volgens de voorschriften laten
uitvoeren door of namens GD.

BB7

De ondernemer neemt op grond van de uitslag van De ondernemer dient de vervolgmaatregelen te
het hygiëneonderzoek de vereiste
nemen zoals opgenomen in Bijlage 11,
vervolgmaatregelen.
onderdeel F.
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NVT

Weging B (15
punt)

OVO/IKBEI/BIJL/120

Weging C (5 punt)

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)
Wel schoonmaak-en
Geen
registratie van
hygiënewerkzaamhede schoonmaak-en
n genoteerd in het
hygiënewerkzaamheden
logboek maar dekt niet
het opgestelde plan.

Weging KO (schorsing)

Bezoekersregister register is volledig maar Geen bezoekersregister
onvolledig, maar niet actueel
aanwezig.
wel actueel

Hygiëneprotocol wel
Geen hygieneprotocol
zichtbaar maar
aanwezig of niet zichtbaar
onvolledig / onleesbaar voor bezoekers
/ verouderd

Er is wel een meldpunt Er is geen meldpunt voor
voor bezoekers maar
bezoekers
deze is onvoldoende
aangegeven

Voorschriften genoemd in Bijlage 11, onderdeel
F.

De ondernemer heeft één De ondernemer heeft geen
hygiëneonderzoek laten
hygiëneonderzoeken laten
doen
doen.
Geen passende/juiste
vervolgmaatregelen
getroffen
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Voorschrift

BB8

Indien het bedrijf zelf zorgt voor plaagdierenbestrijding In het plaagdierenbestrijdingsplan zijn de volgende
is er een plaagdierenbestrijdingsplan aanwezig.
zaken opgenomen:
- de soort(en) plaagdieren die bestreden word(t)en;
- plattegrond met locatie lokdozen/ vallen / kistjes
(vermeld bij de plaats ook het middel en het te
bestrijden organisme);
- logboek met registratie uitgevoerde controles
(data);
- omschrijving correctieve acties;
- omschrijving gebruikte
plaagdierenbestrijdingsmiddelen (raadpleeg voor de
meest actuele lijst van toegelaten middelen de site
van het ctgb: www.ctgb.nl);
- opvolgingsfrequentie ingezette
bestrijdingsmiddelen.

BB9

Indien zelf gezorgd wordt voor plaagdierenbestrijding is Deze eis geldt ook voor de medewerker van een
er een medewerker verantwoordelijk voor de
ingehuurd plaagdierbestrijdingsbedrijf.
plaagdierenbestrijding en deze medewerker is EVM of
CPMV gecertificeerd.

BB10

Plaagdierenbestrijdingsmaatregelen worden minimaal
één keer per twee maanden gecontroleerd en
bijgehouden in een logboek.

BB11

Het bestrijdingsmiddel wordt in daarvoor geschikte
lokdozen aangeboden.
VOEDSELVEILIGHEID
De ondernemer draagt er zorg voor dat een
onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella
plaatsvindt.

BC
BC1

BC2

Interpretatie voorschrift

NVT

Weging C (5 punt)

Weging D (- 20 punt plus Weging KO (schorsing)
herstel voor afgifte
certificaat)
Plaagdierenbestrijdings Geen
plan is onvolledig.
plaagdierenbestrijdingspla
n aanwezig.

De eigenmedewerker of
ingehuurde medewerker
is niet EVM of CPMV
gecertificeerd

In het logboek wordt per lokdoosje/val/kist het
volgende omschreven:
- datum controle;
- genomen maatregelen;
- naam bestrijdingsmiddel;
- opname middel (geen, weinig, onbereikbaar,
vermissing);
- effect van genomen maatregelen.
Controle door deelnemer zelf of door
plaagdierenbestrijdingsbedrijf.

Controles niet elke 2
Geen controles
maanden; niet
uitgevoerd.
aantoonbaar in logboek

Geen lokdozen gebruikt

Frequentie dons, meconium en liggenblijvers:
iedere uitkomstkast en iedere uitkomst.
Salmonella onderzoek: nemen van monsters,
detectie en, in geval van Salmonella,
serotypering.

van 2 of minder
uitkomsten geen
onderzoek gedaan

Onderzoek op Salmonella (BC1) is op de juiste
Dons: 5 monsters van 5 gram
wijze (conform Bijlage 11, onderdeel H) uitgevoerd. Meconium: 250 stuks
Liggenblijvers: 60 niet aangepikte stuks
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Weging B (15
punt)

OVO/IKBEI/BIJL/120

van meer dan 2 uitkomsten
geen onderzoek gedaan

onderzoek niet op
juiste wijze
uitgevoerd
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Voorschrift

BC3

De ondernemer heeft Salmonella positieve
monsters laten serotyperen.

BC4

Analyse van de monsters op Salmonella wordt
uitgevoerd door een erkend laboratorium.

BC5

De ondernemer heeft de resultaten van het
Melding kan ook namens ondernemer door een
Salmonella onderzoek schriftelijk of elektronisch
derde (bijv. laboratorium) geschieden.
binnen één werkdag (S.e., S.t., S. hadar, S. Infantis
of S. Virchow aangetoond) of binnen 10 werkdagen
(ander serotype/negatief) gemeld aan de
leverancier van de broedeieren en de afnemer van
het pluimvee uit deze broedeieren.

BC6

De meldingen als bedoeld in BC5 bevatten alle
benodigde gegevens.

BD
BD1

INRICHTING
Er is een actuele plattegrond aanwezig.

BD2

Er is een werkende alarminstallatie aanwezig m.b.t. het Werkend = de alarmvoorziening waarschuwt de
gehele broedproces.
deelnemer. Het alarmsysteem moet de deelnemer
ook waarschuwen indien hij niet op het bedrijf is,
tenzij iemand anders door het alarmsysteem wordt
gewaarschuwd die op de hoogte is van de te treffen
maatregelen. Werking wordt aangetoond doordat
de deelnemer minimaal 1 keer per 2 maanden een
controle uitvoert op de alarminstallatie en deze
controle registreert.
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Interpretatie voorschrift

NVT

Analyse = detectie en eventuele serotypering.
Analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium
dat erkend is door het ministerie van EZ.

Weging B (15
punt)

OVO/IKBEI/BIJL/120

Weging C (5 punt)

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)

Weging KO (schorsing)
salmonella positieve
monsters niet geserotypeerd

monsters niet
onderzocht in EZ
erkend lab

melding aan
centrale database
niet binnen
voorgeschreven
termijn; geen
melding aan alle
betrokkenen

geen melding uitslagen melding positieve uitslag
aan centrale database niet binnen 1 werkdag
en/of andere
betrokkenen

Benodigde gegevens: Naam en KIPnummer
leverancier broedeieren, activiteit,
geboortedatum pluimvee, stalnummer, datum
bemonstering, type monster, uitslag, datum
uitslag, indien positief ook het serotype.

gegevens melding niet
volledig en/of juist

Op de plattegrond zijn alle ruimten binnen het
bedrijfsperceel benoemd. De richting(en) van de
broedei- en kuikenstroom, van het bedrijfsafval
en het destructiemateriaal, opslag van reinigingsen desinfectiemiddelen, aggregaat en de
gebruikelijke loop- en rijroutes zijn tevens hierop
aangegeven. Daarnaast zijn de opslag- en
aanbiedingsplaats van het bedrijfsafval en het
destructiemateriaal hierop aangegeven.

Er is geen actuele
plattegrond aanwezig

Geen plattergrond
aanwezig

alarmvoorziening
geen alarmvoorziening
onvoldoende (bv niet
aanwezig of functioneert
toereikend als er geen niet
personeel op het bedrijf
aanwezig is)
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NVT

Norm

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

BD3

Er is een werkend noodstroomaggregaat voorhanden
op de bedrijfslocatie.

Werking wordt aangetoond doordat de deelnemer
minimaal 1 keer per 2 maanden een controle
uitvoert op de noodstroomaggregaat en deze
controles registreert.

BD4

De bedrijfsgebouwen zijn zodanig ingericht dat
Bedrijfsgebouw is van buiten naar binnen
ongehinderde toegang door derden niet mogelijk is. afgesloten of het bedrijfsperceel is afgesloten.

BD5

De bedrijfsgebouwen zijn duidelijk zichtbaar
gesplitst in een bufferdeel en een schoon deel.

BD6

Het schone deel bevat tenminste de
voorbroedlokalen, schouwlokalen, overleglokalen,
uitkomstkasten, kuikenafraaplokalen en de kuikenexpeditieruimte.

BD7

het bedrijf beschikt over een schone, adequaat
afgescheiden bewaarplaats voor broedeieren.

BD8

Broedeieren worden uitsluitend in de
eierbewaarplaats bewaard.

BD9

het bedrijf beschikt over een eierontsmettingssluis.

Indien deze sluis in werking is, wordt dit door
een signaleringssysteem aangegeven.

Er is geen
eierontsmettingssluis
aanwezig

BD10

Na aankomst bij het bedrijf worden de broedeieren
per toeleverend bedrijf gegroepeerd bewaard.

De afzonderlijke partijen blijven op ieder tijdstip
van hun verblijf in de broederij als zodanig
herkenbaar en identificeerbaar. Van iedere partij
is steeds de leverancier en de productiedag
bekend.

De eieren zijn wel
De eieren zijn niet meer
identificeerbaar maar
identificeerbaar
worden niet gegroepeerd
bewaard.

BD11

Eendagskuikens die geëuthanaseerd worden,
worden gedood met een zo hoog mogelijke
concentratie koolstofdioxide.

Concentratie minimaal 70%.;

Voorschriften Broederijen

Weging B (15
punt)

OVO/IKBEI/BIJL/120

Weging C (5 punt)
Afwezigheid van
registratie controles

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)
geen
werkend
noodstroomaggregaat
aanwezig

Weging KO (schorsing)

Ongehinderde toegang
door derden is mogelijk;
bedrijfsterrein en/of
bedrijfsgebouwen niet
afsluitbaar.

Scheiding kan bijvoorbeeld door een bank of
plank.

Er is geen duidelijke
Er is geen fysieke
visuele scheiding tussen scheiding
buffer en schoondeel

Eén of meerdere
genoemde lokalen
geplaatst buiten het
schone deel
De temperatuur en de luchtvochtigheid in de
bewaarplaats kan zodanig worden beheerst dat
condensvorming wordt voorkomen.

Er is geen schone
gescheiden bewaarplaats
voor broedeieren met
klimaatbeheersing
Eieren opgeslagen buiten
de eierbewaarplaats

Eendagskuiken worden op
een andere manier
geëuthanaseerd
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NVT

Norm

Voorschrift

BD12

Dode eendagskuikens worden in open kratten of
bakken aangeboden aan het verwerkingsbedrijf.

BE
BE1

PERSONEEL
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van bedrijfseigenpersoneel (inclusief
uitzendkrachten) zijn vastgelegd in een
functieomschrijving.

BE2

Per bedrijfsinrichting is tenminste één persoon
verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het
programma IKB Ei.

BE3

De deelnemer beschikt over een werkinstructie voor
alle medewerkers met bedrijfsregels inzake hygiëne en
voedselveiligheid.

In de werkinstructie moeten minimaal de volgende
zaken m.b.t. hygiëne zijn opgenomen:
- bedrijfs(eigen)kleding / schoeisel;
- handen wassen;
- eten;
- roken;
- sieraden;
- toiletbezoek;
- persoonlijke beschermingsmiddelen.

werkinstructies
onvolledig

BE4

Van iedere medewerker is in de
personeelsadministratie een bewijs aanwezig dat
medewerker op de hoogte is van werkinstructie.

Bijvoorbeeld door ondertekening werkinstructie of
verklaring. Geldt ook voor tijdelijk personeel /
uitzendkrachten.

werkinstructies wel
aanwezig, maar niet
ondertekend

BF
BF1

DIERGEZONDHEID
De gezondheidskundige begeleiding van de
kuikenbroederij wordt uitgevoerd door een GPD
gecertificeerde dierenarts.

BG

ADMINISTRATIE

Voorschriften Broederijen

Interpretatie voorschrift

Weging B (15
punt)

OVO/IKBEI/BIJL/120

Weging C (5 punt)

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)
Dode
eendagskuikens
worden op een andere
manier aangeboden

De taken,
verantwoordelijkhede
n en bevoegdheden
zijn onvolledig
vastgelegd in een
functieomschrijving.

De taken,
verantwoordelijkheden
en bevoegdheden zijn
niet vastgelegd in een
functieomschrijving.

GPD staat voor de Regeling Geborgde
PluimveeDierenarts. Binnen GPD is een
voorbeeldovereenkomst opgenomen, deze dient
gehanteerd te worden. Voor buitenlandse IKB
deelnemers geldt dat er een contract afgesloten
moet zijn met een dierenarts.

Weging KO (schorsing)

niet duidelijk wie er
verantwoordelijk is voor
IKB Ei
geen werkinstructies
beschikbaar

Geen overeenkomst of
geen overeenkomst met
een GPD dierenarts
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Voorschrift

Interpretatie voorschrift

BG1

het bedrijf heeft de volgende informatie aangeleverd Informatie dient per vermeerderaar per partij
gekregen en opgenomen in de administratie: merk, geleverde broedeieren te zijn vastgelegd.
entschema, dierenartsverslagen,
medicijnverstrekkingen, aantal afgeleverde
broedeieren, niet-broedeieren en buitennesteieren,
naam en adres pluimveehouder, legdatum of
legperiode per container, stalnummer.

BG2

Controleer of de uitslagen van de onderzoeken naar Informatie dient per vermeerderaar per partij
Newcaste Disease, Mycoplasma Gallisepticum,
geleverde broedeieren te zijn vastgelegd.
Salmonella, Aviaire Influenza en eventuele secties
door de vermeerderaar is doorgegeven en in de
administratie vastgelegd.

BG3

Alle broedeieren hebben een stempel voorzien van
landcode en een bedrijfsnummer of andere nationaal
goedgekeurde markering.

BG4

Broedeieren afkomstig uit het buitenland zijn voorzien
van een veterinair invoercertificaat.

Weging B (15
punt)
Onvolledige
administratie

Weging C (5 punt)

Onvolledige
administratie

Weging D (- 20 punt plus
herstel voor afgifte
certificaat)
geen
administratie

Weging KO (schorsing)

geen administratie

Indien andere nationaal goedgekeurde markering
gebruikt wordt dient dit aangegeven te zijn in het
veterinair invoercertificaat.

Broedeieren hebben een
onleesbare stempel

Broedeieren hebben geen
goedgekeurd stempel of
geen stempel

geïmporteerde broedeieren
hebben geen geldig
veterinair invoercertificaat

BG5

Het bedrijf verstrekt, uiterlijk gelijktijdig met de
Deze informatie wordt tevens opgenomen in
aflevering van de eendagskuikens, de volgende
eigen administratie.
informatie aan de afnemer: afleveringsdatum, aantal
afgeleverde eendagskuikens (indien nodig
uitgesplitst naar hennen en hanen), merk,
uitgevoerde entingen.

BG6

Alle administratie wordt, indien niet anders
aangegeven, twee jaar bewaard.

Voorschriften Broederijen

NVT

OVO/IKBEI/BIJL/120

Onvolledige
administratie

Dit betreft alleen de administratie relevant in het
kader van deze IKB voorschriften.

geen administratie

administratie van de
afgelopen 2 jaar
onvolledig
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