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IKB EI regeling Legeindbedrijf Vrije
uitloop
Hierbij wordt verklaard dat de als IKB EI gekenmerkte producten van het
bedrijf

Mts de Koning
gevestigd aan de Zwetselaarseweg 3
in LUNTEREN
PLV42183

zijn geproduceerd volgens het certificatieschema:
- IKB EI regeling Legeindbedrijf Vrije uitloop Versie 6.0
in overeenstemming met de:
- Algemene Voorwaarden IKB EI,
- Certificatiecriteria IKB EI
0-NL-4218301
Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

31 december 2021
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het openbare register Kipnet.

Nieuwegein, 22 juli 2020
Namens Kiwa VERIN,
Kiwa VERIN
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.:
088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@kiwaverin.nl
www.kiwaverin.nl

Marleen Duijzer

Mts de Koning
Zwetselaarseweg 3
6741 ND LUNTEREN

Nieuwegein, 22 juli 2020
Betreft

: Uitslag beoordeling IKB EI regeling Legeindbedrijf Vrije uitloop

Uw kenmerk

: 6395506 / PLV42183

Geachte heer, mevrouw,
Op 27 mei 2020 is uw bedrijf bezocht door een controleur van Kiwa VERIN voor de IKB Ei-controle. Kiwa VERIN
heeft de controlebevindingen van de controleur in goede orde ontvangen en beoordeeld.
De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de Algemene Voorwaarden IKB Ei en bijbehorende
voorschriften. Het IKB-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en uw KIPnummer is opgenomen in het register IKB
EI van de Stichting IKB Ei. Het IKB-certificaat is bijgesloten.

Het certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat.
Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN
(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Ruud Reitsma
Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat IKB Ei

Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar
Norm

Omschrijving

Weging

CL74AE0102

Al het aangevoerde pluimvee is afkomstig van IKB-Ei en/of IKB-Kip en/of Belplume
erkende bedrijven.
Tijdens de controle kon niet worden vastgesteld of al het aangevoerde pluimvee
afkomstig is van IKB of minimaal gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven. Inmiddels is
vastgesteld dat hier wel aan is voldaan. Hiermee wordt deze tekortkoming als
gecorrigeerd beschouwd.
De pluimveehouder heeft de resultaten van het Salmonella onderzoek schriftelijk of
elektronisch binnen één werkdag (S.E. of S.T.) of binnen 10 werkdagen (ander
serotype/negatief) gemeld aan de NVWA, de aangewezen databank centrale
database, de leverancier van het bemonsterde koppel en de afnemer van de eieren
van het bemonsterde koppel.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de uitslag van 29 augustus 2019 niet correct
geregistreerd zijn in KIPnet. Inmiddels heeft Kiwa VERIN vastgesteld dat de betreffende
uitslagen nu wel in KIPnet zijn geregistreerd. Hiermee wordt de tekortkoming als
gecorrigeerd beschouwd.
De meldingen als bedoeld in 2.1.5 bevatten alle benodigde gegevens.

D

CL74AE020105

CL74AE020106

CL76AG0101

CL74AE0603

CL74AE0605

Tijdens de controle is geconstateerd dat de monsternamedatum ontbreekt op het
uitslagformulier van het salmonella onderzoek, uitgevoerd eind augustus 2019.
Inmiddels heeft Kiwa VERIN de gegevens ingezien waaruit blijkt dat de monstername op
22 augustus en het onderzoek op 23 augustus 2019 heeft plaatsgevonden. Hiermee is de
tekortkoming gecorrigeerd.
Alle stallen van het bedrijf waarin leghennen gehouden worden beschikken over een
geldig stalmeetrapport.
Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen meting aanwezig is. Dit is tijdens de
vorige controle ook geconstateerd. Eind december 2019 heeft u een afspraak proberen
te maken voor een stalmeting. Deze is niet doorgegaan wegens tijdgebrek bij auditoren
van Kiwa VERIN. Tijdens de eerstvolgende leegstand dient de stal opnieuw gemeten te
worden. Hiervoor dient u zelf een afspraak te maken met Kiwa VERIN.
Bij gebruik van bron- en leidingwater wordt er in alle stallen microbiologisch
onderzoek uitgevoerd. Bij gebruik van bron- en leidingwater wordt er in ten minste
één stal chemisch onderzoek uitgevoerd d.m.v. 1 monster per bedrijfslocatie. De
monsters worden genomen op het moment dat er nog pluimvee in de stal aanwezig
is.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de plek van monstername niet op de
onderzoeksuitslag staat genoteerd. Volgens de HOSOWO-regeling dient duidelijk te zijn
dat het monster in de stal is genomen. U wordt hier op dit moment niet op
gesanctioneerd. Vanaf 1 juli 2020 dient er een watermonster aanwezig te zijn dat aan de
HOSOWO-regeling voldoet.
Indien de resultaten m.b.t. de chemische en/of microbiologische parameters niet
voldoen aan de normen dan onderneemt de deelnemer, uiterlijk tijdens de
eerstvolgende leegstand herstelmaatregelen. De genomen maatregelen en het effect
hiervan worden vastgelegd in de bedrijfsadministratie.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de PH-waarde 8,1 is. U wordt hier niet op
gesanctioneerd. Bij een PH-waarde van 9 of hoger dient u een nieuw watermonster te
nemen.
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