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Kenmerk: U012

IKB Varken - Wijzigingen vanaf 1 maart 2019
IKB Varken heeft de regeling grondig herzien voor 2019. Het resultaat is dat de IKB Varken
regeling nu sterker, korter en meer efficiënt is. En door een vernieuwde wijze van beoordelen is er
meer ruimte voor nuance. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
De gehele regeling met de wijzigingen kunt u inzien door hier te klikken.

Nieuwe voorschriften
Groepshuisvesting hokformaat
De afmetingen van de groepshuisvesting dienen 2 zijden van minimaal 2,8 meter te hebben en bij
een koppelgrootte van minder dan 6 dieren minimaal 2,4 meter.
Voorschrift VS02.02a
Naaldencontainer
Gebruikte naalden en mesjes worden opgeruimd in een naaldencontainer. Voorbeelden van een
geschikte naaldencontainer zijn een sharp safe of plastic fles.
Voorschrift VG04.04

Certificatiecriteria - Wegingssystematiek
De oude “Goed - Fout” methode wordt vervangen door een “A - B - C - D - K.O. - N.V.T.”
methode. Op de IKB Varken website vindt u de uitgebreide beschrijving. De vernieuwde
certificatiecriteria zijn onderdeel van het keten kwaliteitsprogramma Holland Varken, een initiatief
van POV en COV. In onderstaande tabel is kort samengevat hoe deze methode werkt:

A
B
C
D
K.O.
N.v.t.

Beoordeling per voorschrift
Een bedrijf voldoet volledig aan een voorschrift.
De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de IKB
Varken doelstellingen.
De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de
IKB Varken doelstellingen.
De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de
IKB Varken doelstellingen.
De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de
gehanteerde IKB Varken doelstellingen.
Niet van toepassing

Weging
20 punten
15 punten
5 punten
- 20 punten

0 punten

Op basis van het maximum te behalen punten en het behaalde percentage daarvan ontvangt u
een IKB Varken certificaat als u 75% of meer van het maximum aantal punten heeft behaald.
Waarbij n.v.t vragen niet meetellen voor het maximum. Daarnaast dienen C en D tekortkomingen
opgelost te worden en mogen K.O. (Knock Out) beoordelingen niet voorkomen.
Vanaf 1 maart 2020 kunnen voorschriften die herhaaldelijk niet zijn voldaan in een zwaardere
categorie worden geplaatst.

Onaangekondigde controles
Sinds het voorjaar 2018 is IKB Varken gelijkwaardig aan Holland Varken. Holland Varken is een
keten kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door POV en COV. In de certificatiecriteria van Holland
Varken is opgenomen dat jaarlijks 20% van de deelnemers een onaangekondigd controlebezoek
krijgen. Tijdens deze bezoeken worden een aantal voorschriften van IKB Varken gecontroleerd.
Dit jaar zijn dat onder andere het verrijkingsmateriaal, registratie en opslag diergeneesmiddelen,
licht bij de dieren, hygiëne in en om het varkensbedrijf en de verzorging van zieke en gewonde
varkens.
Wij verzoeken u vriendelijk de medewerkers van Kiwa VERIN alle medewerking te verlenen
tijdens deze bezoeken.

Gewijzigde voorschriften
EHBO-koffer
De EHBO-koffer moet compleet en onderhouden moet zijn met een minimale inhoud van
pleisters, verband en een schaar.
Voorschrift VB01.08
Afvoerplaats destructiemateriaal
De tekst is aangepast aan de wettelijke regels. Kadavers >200 kg dienen uiterlijk de
eerstvolgende werkdag te worden gemeld bij de destructor. Overige kadavers mogen 1x per 2
weken op een vaste werkdag worden opgehaald, mits koeling tot een omgevingstemperatuur van
10°C mogelijk is.
Voorschrift VB05.04 tot en met VB05.07
Elektrakeuring herstelwerkzaamheden
De aanbevolen herstelwerkzaamheden in het rapport van de elektrakeuring dienen aantoonbaar
binnen de gestelde termijn hersteld te zijn conform de rapportage. Herstel kan aangetoond
worden door middel van bijvoorbeeld een herstelverklaring, factuur of herkeuring.
Voorschrift VB10.04
Betonroostervloeren
De NEN-norm waar betonroostervloeren aan moeten voldoen, is aangepast: NEN 12737:2005.
Deze NEN-norm vervangt de oude NEN 3873 voor de productie van roostervloeren voor
stalgebouwen.
Voorschrift VS01.05
Verlichting
Verlichting dient 8 uur aaneengesloten ingesteld te zijn. Vanaf 1 januari 2024 dient de
kunstverlichting door middel van een tijdschakelaar ingeregeld te zijn.
Voorschrift VH04.02
Reiniging en desinfectie huisvesting
Alleen toegelaten desinfectiemiddelen mogen worden gebruikt voor de reiniging en desinfectie
van de afdelingen. De toegelaten middelen staan vermeld op www.ctgb.nl.
Voorschrift VH06.01d

Ongediertebestrijding
o Als de varkenshouder zelf de plaagdierbeheersing uitvoert met rodenticiden binnen de
bedrijfsgebouwen, dan dient hij in het bezit te zijn van een geldig KBA-bewijs
o Als er gebruik wordt gemaakt van een plaagdierbeheersingsbedrijf, dan dient deze
minimaal gecertificeerd te zijn in het kader van het Keurmerk Plaagdier Management
Bedrijven (KPMB), Module IPM Rattenbeheersing. Deze bedrijven staan vermeld op
www.kpmb.nl.
o Als de varkenshouder zelf plaagdierbeheersing buiten de bedrijfsgebouwen uitvoert met
rodenticiden, dan moet de varkenshouder in het bezit van een geldig KBA-GB bewijs
(Knaagdier Beheersing op Agrarisch bedrijf - geïntegreerde beheersing); én is het
varkensbedrijf gecertificeerd in het kader van het Keurmerk Plaagdier Management
Bedrijven (KPMB), Module IPM Rattenbeheersing.
Voorschrift VH07.01I tot en met VH07.02b
Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) & Bedrijfsbehandelplan (BBP)
Het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan moeten beschikbaar zijn op de IKB
Varken database (InfoVarken) of een ander door de regelinghouder geaccepteerd systeem.
Voorschrift VG04.01 & VG04.01Ia

Verrijkingsmateriaal
De IKB Varken voorschriften voor verrijkingsmateriaal wijzigen niet. Omdat de wetgeving met
betrekking tot hokverrijking een zogenoemde ‘open wet’ is welke op meerdere manieren is te
interpreteren, wijzen we u graag op de mogelijkheden in deze folder over verrijkingsmateriaal.
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