Algemene Voorwaarden IKB Varken

B/IKBV/BIJL/100

Het bestuur van Kiwa VERIN B.V. heeft,
overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de varkenssector, wenselijk is een ordening aan
te brengen in het hanteren van kwaliteitsbeheersingssystemen;
overwegende, dat te dien einde uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld
waaronder kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van de Regeling IKB Varken;
overwegende, dat de uniforme basisvoorwaarden dienen uit te gaan van een aaneengesloten
kwaliteitsbeheersingssysteem in elk onderdeel van de productiekolom, van de vermeerderingsfase
tot en met het (vlees)verkooppunt;
overwegende, dat er ten behoeve van de communicatie omtrent IKB biggen en IKB (vlees)varkens
door gecertificeerde bedrijven, ten behoeve van de communicatie omtrent IKB vleesbereidingen en
IKB varkensvlees naar de consument en ten behoeve van de IKB herkenbaarheid van gecertificeerde
bedrijven in elk onderdeel van de productiefase, vanaf de vermeerderingsfase tot en met het
(vlees)verkooppunt, een collectief vleeskeurmerk IKB is gedeponeerd;
overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de varkenssector, wenselijk is de uitvoering van
de Regeling IKB Varken onder het accreditaat NEN-EN 17065 of diens opvolger te laten plaatsvinden;
op 26 februari 2007 vastgesteld de navolgende:
ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VARKEN
DEFINITIES
Artikel 1
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden IKB Varken en haar bijlagen wordt verstaan
onder:
1.

Afdeling

2.

Antibioticum/antibiotica

3.
4.

AV IKB Varken
Bedrijf

5.

Bedrijfsbehandelplan

IKB Varken

groep biggen en/of (vlees)varkens die op het bedrijf
ruimtelijk gescheiden gehouden wordt van andere biggen
en/of (vlees)varkens;
antimicrobieel diergeneesmiddel/antimicrobiële diergeneesmiddelen zoals bedoeld in de Regeling diergeneesmiddelen
of een daarvoor in de plaats komende regeling;
Algemene Voorwaarden IKB Varken
varkensbedrijf, slachterij, vleesveredelingsbedrijf, (vlees)verkooppunt of organisatie, gelegen in Nederland;
een gezamenlijk door varkenshouder en dierenarts opgesteld
plan, waarin onder andere beschreven staat op welke wijze
ziekten/zieke dieren worden behandeld dan wel tegen ziekte
wordt gevaccineerd;
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6.

Bedrijfsgegevens

7.

Bedrijfsgezondheidsplan

8.
9.

Bestuur
Big

10.

Buitenlands bedrijf

11.

Centraal College van
Deskundigen (CCvD)

12.

Certificaat IKB Varken

13.

Certificatie

14.

Certificatiecriteria IKB Varken

15.

Certificatiestandaard

16.

Certificerende Instantie (CI)

17.

Consument

IKB Varken

B/IKBV/BIJL/100

de gegevens over het bedrijf die in het kader van de
deelname aan de Regeling IKB Varken worden verzameld,
opgevraagd, verwerkt en/of opgenomen in de centrale
database InfoVarken;
een gezamenlijk door varkenshouder en dierenarts opgesteld
plan, waarin onder andere beschreven staat welke
maatregelen het bedrijf neemt om de diergezondheid te
verbeteren en het gebruik van antibiotica te beperken;
het bestuur van Kiwa VERIN B.V.;
varken tot een leeftijd van 10 weken of 25 kilo, dan wel
zwaarder dan 25 kilo doch minder dan 30 kilo, indien deze
door de varkenshouderij nog niet geschikt wordt geacht voor
de voeding, verzorging en huisvesting van vleesvarkens;
varkensbedrijf, slachterij, vleesveredelingsbedrijf, (vlees)verkooppunt of organisatie gelegen in een land, niet zijnde
Nederland;
Centraal College van Deskundigen IKB Varken als bedoeld in
artikel 3 van de AV IKB Varken ingesteld door het bestuur bij
besluit van 26 februari 2007;
document, uitgegeven door of namens de Certificerende
Instantie waarin wordt verklaard dat een bedrijf met ingang
van een bepaald tijdstip is gecertificeerd in het kader van de
Regeling IKB Varken en dat uitsluitend dient ten behoeve van
de herkenbaarheid van het betrokken bedrijf als IKB bedrijf;
het door de Certificerende Instantie (doen) uitvoeren van
toezicht - waaronder mede controle en beoordeling - op
(buitenlandse) IKB bedrijven of potentiële (buitenlandse) IKB
bedrijven;
Criteria, als bedoeld in Bijlage 1.01 van de AV IKB Varken, die
van toepassing zijn op (potentiële) (buitenlandse) IKB
bedrijven en op grond waarvan certificatie plaatsvindt;
de naar een bepaalde schakel van de productiekolom
gespecificeerde voorschriften als bedoeld in de voorschriften
voor de varkenshouders tot en met het (vlees)verkooppunt,
die onderdeel zijn van de Regeling IKB Varken en die door
een in die betreffende schakel van de productiekolom
functionerend(e) IKB bedrijf of gecertificeerde organisatie in
acht dienen te worden genomen;
rechtspersoon die is geaccrediteerd volgens de norm NENEN-17065 voor de Regeling IKB Varken en die middels een
daartoe met de regelinghouder gesloten overeenkomst in
het kader van de uitvoering van de Regeling IKB Varken is
belast met de certificatie van (potentiële) (buitenlandse) IKB
bedrijven;;
afnemer van varkensvlees met het doel dit vlees te nuttigen,
dan wel te doen nuttigen. Hieronder zijn tevens begrepen
instellingen (zoals ziekenhuizen etc.), restaurants e.d.,
alsmede bedrijfskantines, waar bereiding en aanbieding van
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18.

Dekbeer

19.

Dierdagdosering

20.

Dierenarts

21.

Diervoederleverancier

22.

Fokbedrijf

23.

Geborgde Varkensdierenarts

24.

Geschillencommissie IKB
Varken

25.

Gesloten bedrijf

26.

Handelaar

27.

IKB administratie

28.

IKB afleververklaring

29.

IKB bedrijf

30.

IKB big

31.

IKB garantie

IKB Varken
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varkensvlees ter nuttiging plaatsvindt;
mannelijk varken dat ingezet wordt voor kunstmatige
inseminatie of natuurlijke dekking;
maat voor antibioticagebruik zoals gehanteerd door de
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa);
degene die is ingeschreven in het register van praktiserende
dierenartsen, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet dieren
of een daarvoor in de plaats komende wet;
leverancier van alle producten die bedoeld zijn om te
vervoederen aan biggen en/of (vlees)varkens;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar zeugen en/of dekberen worden gehouden voor
het fokken van zeugen voor vermeerderingsbedrijven;
dierenarts als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet dieren of
een daarvoor in de plaats komende wet, welke
overeenkomstig de Regeling Geborgde Varkensdierenarts is
gecertificeerd;
commissie belast met de beslechting van geschillen tussen
enerzijds (potentiële) (buitenlandse) IKB bedrijven en
anderzijds de Certificerende Instantie of de regelinghouder;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar zowel biggen als zeugen of (vlees)varkens
worden geproduceerd en/of gehouden. De biggen worden
op het bedrijf opgelegd ten behoeve van de productie van
(vlees)varkens op het bedrijf;
natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van
handelsdoeleinden biggen en /of (vlees)varkens verhandelt.
Onder verhandelen wordt verstaan (doen) inkopen bij het
vermeerderingsbedrijf, de (vlees)varkenshouderij of het
gesloten bedrijf en (doen) verkopen en (doen) afvoeren aan
c.q. naar de (vlees)varkenshouderij, het gesloten bedrijf of
de slachterij;
alle bescheiden die in het kader van de Regeling IKB Varken
bewaard dienen te worden;
schriftelijke verklaring afkomstig van een IKB bedrijf en
behorende bij elke aflevering van IKB biggen,
IKB(vlees)varken en IKB varkensvlees, waarin het leverende
IKB bedrijf verklaart te hebben voldaan aan alle op dat
bedrijf van toepassing zijnde bepalingen van de Regeling IKB
Varken;
(buitenlands) bedrijf dat door de Certificerende Instantie is
gecertificeerd in het kader van de Regeling IKB Varken;
big geproduceerd, gehouden en verhandeld overeenkomstig
het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken;
garantie dat geleverde IKB biggen, IKB (vlees)varken en IKB
varkensvlees zijn/is geproduceerd, gehouden, be-of verwerkt
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en verhandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens
de Regeling IKB Varken en welke wordt doorgegeven middels
de IKB afleververklaring;
vers vlees van IKB (vlees)varken, al dan niet in plakken
karkassen en/of karkasonderdelen, gekoeld dan wel
bevroren, al dan niet gekruid, alsmede IKB vleesbereidingen,
niet zijnde vleeswaren, dat/die is / zijn be- of verwerkt en/of
verhandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de
Regeling IKB Varken en bestemd om te worden verhandeld
met gebruikmaking van het vleeskeurmerk IKB;
vleesbereiding (waaronder gehakt) waaraan geen ander vers
vlees is toegevoegd dan vers vlees van IKB(vlees)varken
en/of IKB runderen en/of IKB blanke vleeskalveren en/of IKB
rosé vleeskalveren en bestaande uit minimaal 50% vers vlees
van IKB (vlees)varken en/of IKB runderen en/of IKB blanke
vleeskalveren en/of IKB rosé vleeskalveren;
(vlees)varken geproduceerd, gehouden en verhandeld
overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Regeling
IKB Varken;
groep biggen en/of (vlees)varkens, die bestemd is om ter
slacht of transport te worden aangeboden;

32.

IKB varkensvlees

33.

IKB vleesbereiding

34.

IKB vleesvarken

35.

Koppel

36.

Kwaliteitszorgsysteem

37.

Locatie

38.

Module zelfcontrole varkens

39.

Opfokbeer

40.

Opfokbedrijf

41.

Opfokzeug

42.

Organisatie

IKB Varken
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het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen
en middelen die nodig zijn voor het implementeren van
kwaliteitszorg ten behoeve van het instandhouden van een
bepaald kwaliteitsniveau bij de productie, be- en verwerking
en verhandeling van biggen, (vlees)varkens en varkensvlees;
adres, zijnde ten hoogste één straatnaam met één
huisnummer en één postcode, waar het bedrijf feitelijk
wordt uitgeoefend;
het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen
en middelen die nodig zijn voor het implementeren van
kwaliteit ten behoeve van de verplichte zelfcontrole en de
monitoring op het gebruik van verboden stoffen bij varkens;
mannelijk varken bestemd voor de fokkerij vanaf een
gewicht van 25 kilo of een leeftijd van 10 weken tot de
leeftijd van ongeveer 8 maanden;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar opfokzeugen worden gehouden;
vrouwelijk varken bestemd voor de fokkerij vanaf een
gewicht van 25 kilo of een leeftijd van 10 weken tot dekrijpe
leeftijd van ongeveer 7 tot 8 maanden;
a. natuurlijke of rechtspersoon die:
- meerdere bedrijven in eigendom heeft en
- een kwaliteitszorgsysteem heeft geïmplementeerd dat is
gericht op alle afzonderlijke bedrijven en bedrijfsonderdelen;
of
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43.

Overeenkomst IKB Varken

44.

Product

45.

Regelinghouder

46.

Regeling IKB Varken

47.

Slachterij

48.
49.

Varken
Varkensbedrijf

50.

Varkenshouder

51.

Varkensvlees

IKB Varken
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b. een organisatie van (vlees)verkooppunten die:
- een kwaliteitszorgsysteem heeft geïmplementeerd dat is
gericht op alle afzonderlijke (vlees)verkooppunten en
- waarbij elk afzonderlijk (vlees)verkooppunt is aangesloten
middels een schriftelijke overeenkomst;
schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten tussen de
natuurlijke of rechtspersoon die het (buitenlandse) bedrijf
uitoefent of doet uitoefenen en de Certificerende Instantie
en waarin het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB
Varken van toepassing is verklaard;
IKB biggen, IKB (vlees)varkens, IKB varkensvlees en IKB
vleesbereidingen;
Kiwa VERIN B.V. of de rechtspersoon aan wie het beheer en
toezicht op de naleving van de Regeling IKB Varken en het
collectieve vleeskeurmerk IKB is overgedragen;
de Algemene Voorwaarden IKB Varken en haar bijlagen zoals
deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden alsmede
het bij of krachtens deze bepaalde:
Bijlage 1.01: Certificatiecriteria IKB Varken;
Bijlage 1.02: Reglement op het gebruik en toezicht van het
collectieve vleeskeurmerk IKB;
Bijlage 1.03: Geschillenreglement IKB Varken;
Bijlage 1.04: Erkenningsvoorwaarden Certificerende
Instanties;
Bijlage 2.01: Voorschriften- en interpretatiedocument IKB
Varken Varkenshouders;
Bijlage 2.01a: Minimumeisen registratie van
diergeneesmiddelenafgifte in InfoVarken;
Bijlage 2.02: Voorschriften- en interpretatiedocument IKB
Varken Slachterijen;
Bijlage 2.03: Voorschriften- en interpretatiedocument IKB
Varken Vleesveredeling;
Bijlage 2.04: Voorschriften- en interpretatiedocument IKB
Varken Vleesverkooppunten;
Bijlage 2.05: Voorschriften- en interpretatiedocument IKB
Varken Multisite;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar (vlees)varkens worden geslacht en al dan niet
varkensvlees wordt uitgesneden. Hieronder wordt tevens
verstaan de slachterij die die (vlees)varkens doet slachten;
dier behorende tot de familie der suidae;
fokbedrijf, opfokbedrijf, vermeerderingsbedrijf, gesloten
bedrijf, (vlees)varkenshouderij;
de natuurlijke of rechtspersoon die (bedrijfsmatig) varkens
houdt ten behoeve van de productie van biggen en/of
(vlees)varkens;
vers vlees van (vlees)varkens, al dan niet in plakken
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52.

Verboden stoffen

53.

Vermeerderingsbedrijf

54.

Vleesbereiding

55.

Vleeskeurmerk IKB

56.

Vleesvarken

57.

(Vlees)varkenshouderij

58.

Vleesveredelingsbedrijf

59.

(Vlees)verkooppunt

60.

Vleeswaren

IKB Varken
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karkassen en/of karkasonderdelen, gekoeld dan wel
bevroren, al dan niet gekruid, alsmede vleesbereidingen
(waaronder gehakt), niet zijnde vleeswaren;
stoffen als bedoeld in bijlage II en III van Richtlijn 96/22/EG
met thyreostatische, oestrogene, androgene of gestagene
werking alsmede ß-agonisten, alsmede farmacologisch
werkzame substanties als bedoeld in tabel 2 van de bijlage
bij Verordening (EU) nr. 37/2010, en farmacologisch
werkzame substanties die in een lijst zijn ingedeeld
overeenkomstig artikel 14, tweede lid, onderdeel d, van
Verordening (EG) nr. 470/2009;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar biggen worden geproduceerd en/of gehouden;
vers vlees van (vlees)varkens waaraan levensmiddelen zijn
toegevoegd of dat een behandeling heeft ondergaan in een
mate die niet volstaat om de inwendige celstructuur van het
vlees te veranderen en aldus de kenmerken van vers vlees te
doen verdwijnen. Onder levensmiddelen worden tevens
verstaan vleeswaren;
het collectieve vleeskeurmerk IKB ten behoeve van:
- de herkenbaarheid van een IKB bedrijf als deelnemer aan
de Regeling IKB Varken;
- het communiceren omtrent IKB biggen of IKB
(vlees)varkens door IKB bedrijven;
- het aanbieden van IKB varkensvlees of IKB vleesbereidingen
aan consumenten;
- het communiceren omtrent dergelijk(e) IKB varkensvlees of
IKB vleesbereidingen door IKB bedrijven;
varken ouder dan 10 weken en/of zwaarder dan 25 kilo en
bestemd voor de vleesproductie;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar (vlees)varkens worden gehouden;
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar varkensvlees wordt uitgesneden en/of be- of
verwerkt en/of (voor)verpakt
samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande
uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één
locatie, waar varkensvlees wordt uitgesneden en/of verpakt
wordt ingekocht en al dan niet toebereid aan de consument
wordt aangeboden. Hieronder wordt tevens verstaan het
(vlees) verkooppunt waar voorverpakt varkensvlees wordt
ingekocht en aangeboden aan de consument. Hiertoe
behoren slagerijen en filialen van grootwinkelbedrijven;
vleesproducten vervaardigd van of met zodanig behandeld
varkensvlees, dat aan de hand van het snijvlak van de hart
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61.

Zeug
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doorsnijding, verdwijning van de kenmerken van vers vlees
kan worden geconstateerd;
vrouwelijk varken, vanaf de eerste dekking, bestemd voor de
productie van biggen;

BEHEER EN TOEZICHT
Artikel 2
1.
De regelinghouder is belast met het beheer en toezicht op de naleving van de Regeling IKB
Varken.
CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN
Artikel 3
1.
Er is een Centraal College van Deskundigen IKB Varken (hierna: CCvD IKB Varken).
2.
Het CCvD IKB Varken is belast met de dagelijkse uitvoering van het in artikel 2 bedoelde beheer
en met het (doen) houden van toezicht als bedoeld in artikel 2.
3.
De regelinghouder stelt in het Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Varken nadere
regels met betrekking tot de samenstelling, taken en het functioneren van het CCvD IKB
Varken.
CERTIFICERENDE INSTANTIE (CI)
Artikel 4
1.
Er zijn Certificerende Instanties die belast zijn met de controles en beoordelingen van
(potentiële) (buitenlandse) IKB bedrijven voor certificatie op basis van de Regeling IKB Varken.
2.
De regelinghouder stelt in de Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties (Bijlage 1.04 bij
de AV IKB Varken) nadere regels op basis waarvan een Certificerende Instantie erkend kan
worden voor de uitvoering van de taak als omschreven in het eerste lid.
AANMELDING
Artikel 5
1.
Het bedrijf waarmee een natuurlijke of rechtspersoon - na een eventuele periode van
uitsluiting - wenst deel te nemen aan de Regeling IKB Varken, wordt hiertoe door degene die
het bedrijf uitoefent of doet uitoefenen, overeenkomstig de Certificatiecriteria IKB Varken
(Bijlage 1.01 bij de AV IKB Varken), aangemeld bij de Certificerende Instantie.
2.
Na aanmelding als bedoeld in het eerste lid wordt overeenkomstig de Certificatiecriteria IKB
Varken de Overeenkomst IKB Varken gesloten, waarna een erkenningscontrole wordt
uitgevoerd door de Certificerende Instantie.
3.
De kosten ter zake van de in het tweede lid bedoelde erkenningscontrole komen voor rekening
van de natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid.
4.
In de overeenkomst IKB Varken, bedoeld in het tweede lid, dienen ten minste opgenomen te
worden de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst sluit en de naam,
de rechtsvorm, het adres en de aard van het betreffende bedrijf van de natuurlijke of
rechtspersoon.
IKB Varken
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5.
6.
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Op de Overeenkomst IKB Varken is Nederlands recht van toepassing.
Het bedrijf dat zich aanmeldt voor deelname aan de Regeling IKB Varken gaat door zich aan te
melden akkoord met het verzamelen, verwerken en registeren van zijn bedrijfsgegevens
conform het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken.

BUITENLANDSE BEDRIJVEN
Artikel 6
1.
Deelname aan de Regeling IKB Varken staat tevens open voor buitenlandse bedrijven die
voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken of die voldoen aan minimaal
gelijkwaardige garanties.
2.
De regelinghouder beoordeelt op grond van hiertoe door hem vastgestelde criteria en op
schriftelijk verzoek van het betreffende buitenlandse bedrijf of de garanties, waaraan het
buitenlandse bedrijf meent te voldoen, minimaal gelijkwaardig zijn aan de garanties die de
Regeling IKB Varken biedt.
3.
De Certificerende Instantie beoordeelt of een buitenlands bedrijf voldoet aan het bepaalde in
het eerste lid. De beoordeling ter zake van het al dan niet voldoen aan garanties als bedoeld in
het eerste lid vindt niet eerder plaats dan nadat de regelinghouder, overeenkomstig het
tweede lid, tot een oordeel is gekomen over de gelijkwaardigheid.
4.
De kosten ter zake van de in het tweede en derde lid bedoelde beoordeling(en) komen voor
rekening van de natuurlijke of rechtspersoon, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, die het
betreffende buitenlandse bedrijf voor deelname heeft aangemeld.
GELIJKWAARDIGE KWALITEITSZORGSYSTEMEN
Artikel 7
1.
De regelinghouder kan een kwaliteitszorgsysteem uit Nederland of uit het buitenland, op
grond van hiertoe door hem vastgestelde criteria en op kosten van de natuurlijke of
rechtspersoon die hiertoe een schriftelijke aanvraag indient, erkennen als een
kwaliteitszorgsysteem dat garanties biedt die minimaal gelijkwaardig zijn aan de garanties die
de Regeling IKB Varken biedt.
2.
Het is IKB bedrijven toegestaan om biggen, (vlees)varkens, varkensvlees en/of
vleesbereidingen, die overeenkomstig de voorschriften van een erkend kwaliteitszorgsysteem
als bedoeld in het eerste lid zijn geproduceerd en verhandeld, te accepteren.
3.
De in het tweede lid bedoelde IKB bedrijven, kunnen de in het tweede lid bedoelde biggen,
(vlees)varkens, vleesbereidingen en/of het varkensvlees overeenkomstig de hiervoor
vastgestelde voorschriften, al dan niet met gebruikmaking van het collectieve vleeskeurmerk
IKB, be- of verwerken en verhandelen onder IKB-garantie.
CERTIFICATIE
Artikel 8
1.
Indien naar het oordeel van de Certificerende Instantie uit de erkenningscontrole blijkt dat het
aangemelde bedrijf voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken of dat
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niet blijkt van bezwaren tegen deelname, vindt met afgifte van het certificaat IKB Varken,
certificatie van het betreffende bedrijf plaats.
De kosten ter zake van deelname aan de Regeling IKB Varken komen voor rekening van de
natuurlijke of rechtspersoon die de Overeenkomst IKB Varken heeft gesloten met de
Certificerende Instantie.

OVEREENKOMST IKB VARKEN ORGANISATIE
Artikel 9
1.
Indien een organisatie de Overeenkomst IKB Varken sluit, behoeft deze niet mede te worden
ondertekend door de individuele bedrijven of bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van de
organisatie en door deze overeenkomst verplichtingen krijgen opgelegd of daaraan rechten
kunnen ontlenen, indien het kwaliteitszorgsysteem van de organisatie (onder meer) gericht is
op deze individuele bedrijven en bedrijfsonderdelen en aantoonbaar voldoet aan het bepaalde
bij of krachtens de van toepassing zijnde bepalingen van de Voorschriften voor het
varkensbedrijf tot en met het (vlees)verkooppunt.
2.
De certificatie van een organisatie zoals omschreven in het eerste lid, omvat mede de
certificatie van de individuele bedrijven of bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van de
organisatie en waarop het kwaliteitszorgsysteem als bedoeld in het eerste lid zich richt. Het
certificaat IKB Varken hoeft door de betreffende bedrijven of bedrijfsonderdelen niet
afzonderlijk te worden aangevraagd.
3.
Of een organisatie voldoet aan de vereisten genoemd in het eerste lid wordt op kosten van de
organisatie beoordeeld door de Certificerende Instantie.
4.
De certificatie van een organisatie zoals omschreven in het eerste lid, vindt plaats
overeenkomstig hetgeen in de Certificatiecriteria IKB Varken (Bijlage 1.01 bij de AV IKB Varken)
en het Voorschriften- en interpretatiedocument IKB Varken Multisite (Bijlage 2.05 bij de AV IKB
Varken) is vastgelegd.
OPENBAAR REGISTER
Artikel 10
1.
Een door de regelinghouder aan te wijzen organisatie beheert een openbaar register waarin
wordt bijgehouden welke bedrijven zijn gecertificeerd in het kader van de Regeling IKB Varken.
In het kader van de gelijkschakeling tussen de Regeling IKB Varken en GlobalG.A.P. Integrated
Farm Assurance (sub-scope pigs) worden deze bedrijven tevens opgenomen in de GlobalG.A.P.
database.
2.
Het register als bedoeld in het eerste lid kan van de IKB bedrijven tenminste de navolgende
gegevens bevatten:
a.
van de individuele varkensbedrijven: het UBN als bedoeld in de ‘Regeling identificatie en
registratie dieren’, het geproduceerde product en de van toepassing zijnde
certificatiestandaard;
b.
van de individuele slachterijen en van de individuele bedrijven werkzaam in de daarop
volgende schakels van de productiekolom: de naam en locatie van het betreffende IKB
bedrijf, het geproduceerde product en de van toepassing zijnde certificatiestandaard;
IKB Varken
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van alle IKB bedrijven: de bedrijfsnaam, de plaats en het land van vestiging;
de krachtens de Regeling IKB Varken gecontroleerde status van het bedrijf in het kader
van dierziekten en/of zoönosen.

CENTRALE DATABASE
Artikel 11
1.
De Regeling IKB Varken maakt gebruik van een door de regelinghouder aangewezen centrale
database ‘InfoVarken’.
2.
In de centrale database worden de op het IKB bedrijf voorgeschreven antibiotica geregistreerd.
3.
In de centrale database worden alle certificeringsresultaten in het kader van de Regeling IKB
Varken door de Certificerende Instantie ingevoerd.
4.
In de centrale database worden de resultaten van de in het kader van de Regeling IKB Varken
uitgevoerde bloedonderzoeken geregistreerd.
5.
In de centrale database worden de resultaten van de in het kader van de Regeling IKB Varken
uitgevoerde Salmonella onderzoeken en de bijbehorende Salmonella status geregistreerd.
6.
In de centrale database wordt de door het bedrijf doorgegeven bedrijfsstatus in het kader van
de ’Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen
en TSE’s’, of een daarvoor in de plaats komende regeling, geregistreerd.
7.
In de centrale database worden de overeenkomst met een Geborgde Varkensdierenarts, het
bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan geregistreerd.
8.
Het gebruik van de in het eerste lid bedoelde database ten behoeve van de Regeling IKB
Varken is standaard en van toepassing voor alle IKB bedrijven.
NALEVING REGELING IKB VARKEN
Artikel 12
1.
Elk IKB bedrijf is verplicht het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken en de
Overeenkomst IKB Varken strikt na te leven.
2.
Een organisatie die is gecertificeerd in het kader van de Regeling IKB Varken, dient elk bedrijf
of bedrijfsonderdeel waarover het certificaat IKB Varken zich uitstrekt te verplichten het
bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken en de Overeenkomst IKB Varken strikt na te
leven.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Artikel 13
1.
Elk IKB bedrijf is verplicht het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift dat van
toepassing is in het land waarin het IKB bedrijf is gevestigd, voor zover relevant voor het IKB
bedrijf, na te leven.
MELDINGSPLICHT WIJZIGINGEN
Artikel 14
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Elk IKB bedrijf is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de bedrijfsvoering die van
invloed is/kan zijn op de Overeenkomst IKB Varken, onverwijld schriftelijk te melden aan de
Certificerende Instantie.
Als wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste aangemerkt:
a.
(tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf;
b.
beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt;
c.
wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;
d.
overdracht van het bedrijf.
De Certificerende Instantie kan naar aanleiding van een wijziging als bedoeld in het eerste lid
een controle (laten) uitvoeren op kosten van het betrokken (potentiële) (buitenlandse) IKB
bedrijf.
Voor het nalaten een wijziging als bedoeld in het eerste en tweede lid onverwijld schriftelijk te
melden, kan de Certificerende Instantie een maatregel opleggen als bedoeld in artikel 18.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE DIVERSE SCHAKELS
Artikel 15
1.
De voorschriften, die door de individuele IKB bedrijven of door de individuele bedrijven of
bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van een gecertificeerde organisatie, in acht genomen
dienen te worden, zijn opgenomen in de Voorschriften- en interpretatiedocumenten IKB
Varken voor de varkenshouderij tot en met het (vlees)verkooppunt (Bijlagen 2.01 tot en met
2.05 bij de AV IKB Varken).
GEBRUIKERSRECHT VLEESKEURMERK IKB
Artikel 16
1.
De IKB bedrijven verkrijgen met afgifte van het certificaat IKB Varken, het recht om het
vleeskeurmerk IKB te gebruiken op bonnen, afrekeningen, facturen, uithangborden of
anderszins, ten behoeve van de herkenbaarheid van het betreffende bedrijf als IKB bedrijf
en/of ten behoeve van het communiceren over de geproduceerde biggen of (vlees)varkens c.q.
het geproduceerde IKB varkensvlees of de IKB vleesbereidingen als zijnde IKB.
2.
De verkrijging van het recht op gebruik van het collectieve vleeskeurmerk IKB door een
organisatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, omvat tevens de verkrijging van het
gebruiksrecht door de individuele bedrijven of bedrijfsonderdelen als bedoeld in artikel 9,
tweede lid.
3.
De IKB bedrijven die het gebruiksrecht als bedoeld in het eerste en tweede lid hebben
verkregen, zijn uitsluitend tot dit gebruik gerechtigd:
a.
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het ‘Reglement op het gebruik en
toezicht van het collectieve vleeskeurmerk IKB’ (Bijlage 1.02 bij de AV IKB Varken); en
b.
zolang de Overeenkomst IKB Varken en het gebruiksrecht niet zijn beëindigd of
geschorst; alsmede
c.
zolang het certificaat IKB Varken geldig is of niet is geschorst.
4.
De organisatie die het gebruiksrecht op het collectieve vleeskeurmerk IKB heeft verkregen
dient elk individueel bedrijf of bedrijfsonderdeel waarover dit gebruiksrecht zich uitstrekt, te
IKB Varken
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verplichten het bepaalde bij of krachtens het Reglement op het gebruik en toezicht van het
collectieve vleeskeurmerk IKB, strikt na te leven.
De kosten die betrekking hebben op het beheer, de uitreiking, en het gebruik van en toezicht
op het gebruik van het vleeskeurmerk IKB komen voor rekening van de gebruiksgerechtigden,
als bedoeld in artikel 3 van het ‘Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve
vleeskeurmerk IKB’ (Bijlage 1.02 bij de AV IKB Varken).

TOEZICHT
Artikel 17
1.
In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB
Varken of de Overeenkomst IKB Varken worden door of namens de Certificerende Instantie
controles uitgevoerd ten aanzien van IKB bedrijven.
2.
De in het eerste lid bedoelde controles ten aanzien van een bepaald IKB bedrijf of een
bepaalde gecertificeerde organisatie kunnen zowel bij het betreffende bedrijf of de
betreffende organisatie als bij andere bedrijven plaatsvinden.
3.
De controlebevindingen van de in het eerste lid bedoelde controles worden beoordeeld door
of namens de Certificerende Instantie.
4.
Ten aanzien van de controle en beoordeling, als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, is
het bepaalde bij of krachtens de Certificatiecriteria IKB Varken (Bijlage 1.01 bij de AV IKB
Varken) van toepassing.
5.
Controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten, opgevraagde data en
gegenereerde data kunnen, al dan niet op aanvraag, door of namens de Certificerende
Instantie worden gemeld aan de regelinghouder en/of door de regelinghouder aangewezen
instanties en/of instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer
het toezicht, de opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften.
6.
De Certificerende Instantie is gerechtigd informatie, met betrekking tot de in het kader van de
Regeling IKB Varken op dierziekten en/of zoönosen onderzochte monsters, op te vragen bij het
laboratorium waar het IKB bedrijf het betreffende onderzoek heeft laten uitvoeren.
7.
De Certificerende Instantie is gerechtigd de informatie, met betrekking tot het in het kader van
de Regeling IKB Varken gecontroleerde gebruik van diergeneesmiddelen, op te vragen vanuit
een door de regelinghouder geaccepteerd systeem, waarin deze gegevens zijn opgenomen.
TOEPASSEN VAN MAATREGELEN
Artikel 18
1.
Indien de Certificerende Instantie op enigerlei wijze vaststelt dat een IKB bedrijf het bepaalde
bij of krachtens de Regeling IKB Varken of de Overeenkomst IKB Varken niet of niet behoorlijk
nakomt, wordt jegens het betreffende IKB bedrijf door de Certificerende Instantie een
maatregel toegepast.
2.
Bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens de Regeling IKB Varken
of de Overeenkomst IKB Varken door een bedrijf of bedrijfsonderdeel, als bedoeld in artikel 9,
tweede lid, wordt de maatregel toegepast jegens de gecertificeerde organisatie waar het
betreffende bedrijf of bedrijfsonderdeel deel van uitmaakt.
IKB Varken
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Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de Certificerende Instantie is het
bepaalde bij of krachtens de Certificatiecriteria IKB Varken (Bijlage 1.01 bij de AV IKB Varken)
van toepassing.
Toegepaste maatregelen kunnen - al dan niet op aanvraag - door of namens de Certificerende
Instantie worden gemeld aan instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met
onder meer de handhaving van wettelijke voorschriften.

MAATREGELEN
Artikel 19
1.
De maatregelen bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens de
Regeling IKB Varken en/of de Overeenkomst IKB Varken kunnen bestaan uit:
a.
een schriftelijke waarschuwing); en/of
b.
een herstelcontrole, zijnde een controle gericht op specifieke voorschriften ter zake
waarvan tijdens de vorige controle overtredingen zijn geconstateerd, voor rekening van
de natuurlijke of rechtspersoon die de betreffende Overeenkomst IKB Varken heeft
gesloten; en/of
c.
een hercontrole, zijnde een controle gericht op alle van toepassing zijnde voorschriften
uit de Regeling IKB Varken, voor rekening van de natuurlijke of rechtspersoon die de
betreffende Overeenkomst IKB Varken heeft gesloten; en/of
d.
het onder verscherpte controle stellen van het IKB bedrijf gedurende de periode van ten
hoogste één jaar, zijnde een verdubbeling van het standaard aantal op het IKB bedrijf uit
te voeren controles voor rekening van de natuurlijke of rechtspersoon die de
betreffende Overeenkomst IKB Varken heeft gesloten; en/of
e.
schorsing van de Overeenkomst IKB Varken en van het recht op het gebruik van het
vleeskeurmerk IKB voor de periode van ten hoogste drie maanden; en/of
f.
onmiddellijke intrekking van het recht op het gebruik van het vleeskeurmerk IKB voor de
periode van zes maanden en uitsluiting van deelname voor de periode van zes maanden
of onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst IKB Varken met het betrokken
bedrijf, zonder dat enige ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist,
waarna het voor het bedrijf gedurende de periode van zes maanden niet mogelijk is om
deel te nemen aan de Regeling IKB Varken of gebruik te maken van het collectieve
vleeskeurmerk IKB (in geval van opzet drie jaar); en/of
g.
een boete ter zake van overtredingen van het ‘Reglement op het gebruik en toezicht van
het collectieve vleeskeurmerk IKB’ (Bijlage 1.02 bij de AV IKB Varken), die ten hoogste €
45.500,- beloopt per overtreding; en/of
h.
publicatie in één of meer dagbladen en/of periodieken van de geconstateerde
overtreding, voor rekening van en met vermelding van de naam van het in overtreding
zijnde bedrijf.
i.
In geval er tijdens een controle zaken worden geconstateerd, die een ernstige
bedreiging voor de voedselveiligheid, dierenwelzijn en/of het milieu vormen, kan
worden overgegaan tot onmiddellijke schorsing.
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In geval van toepassing van de maatregelen als bedoeld in onderdeel e en/of f worden de
betreffende gegevens in het register, als bedoeld in artikel 10, verwijderd.
ADVIESCOMMISSIE
Artikel 20
1.
Er is een adviescommissie IKB Varken (hierna: adviescommissie).
2.
De adviescommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de regelinghouder
omtrent alle zaken die de uitvoering van de Regeling IKB Varken en de daaruit voortvloeiende
nadere voorschriften betreffen.
GESCHILLEN
Artikel 21
1.
Er is een Geschillencommissie IKB Varken. De regelinghouder stelt in het ‘Geschillenreglement
IKB Varken’ (Bijlage 1.03 bij de AV IKB Varken) regels met betrekking tot de samenstelling, de
taken, de bevoegdheden en het functioneren van de Geschillencommissie IKB Varken.
2.
Geschillen die mochten ontstaan tussen een (potentieel) (buitenlands) IKB bedrijf enerzijds en
de Certificerende Instantie of de regelinghouder anderzijds, omtrent de bepalingen van de
Regeling IKB Varken of de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend
worden beslecht door de Geschillencommissie IKB Varken bij wege van bindend advies.
3.
Bij de behandeling van geschillen, waarbij de Certificerende Instantie of de regelinghouder
partij is, is het ’Geschillenreglement IKB Varken’ (Bijlage 1.03 bij de AV IKB Varken) van
toepassing.
OPZEGGING
Artikel 22
1.
De Overeenkomst IKB Varken wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Beëindiging van de Overeenkomst IKB Varken, anders dan door middel van toepassing van een
maatregel als bedoeld in artikel 18, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste zes maanden.
BEEINDIGING OVEREENKOMST IKB VARKEN Artikel 23
1.
Bij beëindiging van de Overeenkomst IKB Varken worden de betreffende gegevens in het
register, als bedoeld in artikel 10, verwijderd.
2.
Indien deelname aan de Regeling IKB Varken wordt beëindigd middels opzegging, als bedoeld
in artikel 22, tweede lid, dienen het Certificaat IKB Varken en alle overige bescheiden (en/of
borden) die betrekking hebben op deelname aan de Regeling IKB Varken vóór het einde van de
opzegtermijn aan de Certificerende Instantie te worden geretourneerd.
De betreffende gebruiksgerechtigde, als bedoeld in artikel 3 van het ‘Reglement op het gebruik
en toezicht van het collectieve vleeskeurmerk IKB Varken’ (Bijlage 1.02 bij de AV IKB Varken),
dient ieder gebruik van het collectieve vleeskeurmerk IKB vóór het einde van de opzegtermijn
te staken.
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Indien deelname aan de Regeling IKB Varken en/of het gebruiksrecht op het collectieve
vleeskeurmerk IKB is geschorst en/of beëindigd middels het toepassen van een maatregel, als
bedoeld in artikel 18, dienen het Certificaat IKB Varken en alle overige bescheiden (en/of
borden) die betrekking hebben op deelname aan de Regeling IKB Varken - met uitzondering
van het geval waarin de maatregel schorsing is toegepast - met onmiddellijke ingang aan de
Certificerende Instantie te worden geretourneerd.
De betreffende gebruiksgerechtigde, als bedoeld in artikel 3 van het ‘Reglement op het gebruik
en toezicht van het collectieve vleeskeurmerk IKB’ (Bijlage 1.02 bij de AV IKB Varken), dient
ieder gebruik van het collectieve vleeskeurmerk IKB met onmiddellijke ingang te staken.

WIJZIGING REGELING IKB VARKEN EN OVEREENKOMST IKB VARKEN
Artikel 24
1.
Wijzigingen in de Regeling IKB Varken die door de regelinghouder zijn vastgesteld, worden
geacht in de Overeenkomst IKB Varken door te werken. De betreffende IKB bedrijven zijn
verplicht deze wijzigingen strikt na te leven en/of te doen naleven.
2.
Wijzigingen in de Regeling IKB Varken worden door of namens de regelinghouder bekend
gemaakt aan relevante partijen (waaronder IKB bedrijven, Certificerende Instanties en de
Raad voor Accreditatie) .
3.
Een exemplaar van de Regeling IKB Varken kan worden opgevraagd bij de regelinghouder en
wordt gepubliceerd op de website van de Regelinghouder.
KOSTEN
Artikel 25
1.
Alle kosten als bedoeld in de Regeling IKB Varken dienen binnen de daartoe gestelde termijnen
en bij verzoek op vooruitbetaling - aan de Certificerende Instantie te worden voldaan.
UITVOERING
Artikel 26
1.
De regelinghouder kan bij besluit:
a.
in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten omtrent de in de Regeling IKB
Varken geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende nadere
voorschriften stellen; en/of
b.
in een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde bij of krachtens de
Regeling IKB Varken, geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen en aan een zodanige
ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden, bij welke niet, niet tijdige, of niet
behoorlijke nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen; en/of
c.
een verleende ontheffing intrekken.
2.
De IKB bedrijven zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften als bedoeld in het eerste lid na
te leven en/of te doen naleven.
3.
Bij bevindingen waarin de Regeling IKB Varken niet voorziet en/of waarmee in ernstige mate
afbreuk wordt gedaan aan de met de Regeling IKB Varken na te streven doelen, kwaliteitseisen
en/of het imago van de Regeling IKB Varken dan wel de varkenssector, zoals:
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a.
b.
c.
d.
e.

het in gevaar brengen van de gezondheid van dieren;
het in gevaar brengen van de voedselveiligheid;
het in gevaar brengen van de volksgezondheid;
het schaden van het dierenwelzijn;
het in gevaar brengen van (het imago van) de varkenssector en/of andere dierlijke
sectoren;
f.
het in gevaar brengen van het vertrouwen in/het imago van de Regeling IKB Varken;
kan de regelinghouder de Certificerende Instantie van het betreffende IKB bedrijf opdracht
geven tot het opleggen van een door de regelinghouder te bepalen maatregel als omschreven
in artikel 19 van de AV IKB Varken.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 27
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als ’Algemene Voorwaarden IKB Varken’.
2.
Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2007.
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