Voorschriften en interpretatiedocument

Norm Voorschrift

1.1

Regeling IKB Varken
Voorschriften Vleesveredeling
interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie meetmethode

Algemeen
Er is een (digitale) kopie van de
Een IKB Varken overeenkomst tussen het
administratief
ondertekende IKB Varken overeenkomst op vleesveredelingsbedrijf en de Certificerende Instantie
het bedrijf aanwezig.
moet aanwezig zijn.

A

B

Controle op de aanwezigheid van
overeenkomst, datum van
ondertekening (eenmalig en bij
wijziging) vastleggen. De controleur
kan deze overeenkomst ook bij zijn
voorbereiding controleren bij de
Certificerende Instantie.

C

D

K.O.

E (NVT)

Relevante regelgeving

geen
(geldige)
overeenko
mst
aanwezig

Bovenwettelijk

1.2

Alle UBN's en EEG-erkenningsnummers van Later verkregen EEG-erkenningsnummers hoeven niet administratief
het bedrijf zijn op de IKB-overeenkomst
in het contract te worden opgenomen, maar kunnen
vermeld, dan wel doorgegeven aan de
schriftelijk door het vleesveredelingsbedrijf aan de
Certificerende Instantie.
Certificerende Instantie worden doorgegeven.

niet alle
nummers
op de IKB
overeenko
mst/doorge
geven aan
de CI

Bovenwettelijk

1.3c

Het vleesveredelingsbedrijf bewaart de IKB Controlerapportages en eventuele herstelacties
worden minimaal 1 jaar bewaard.
controlerapportage en eventuele
herstelacties minimaal 1 jaar in de
administratie.

rapportage/
herstelactie
s korter dan
1 jaar
bewaard

Bovenwettelijk

2.1

Kwaliteitsbeheersingssysteem/
kwaliteitshandboek
Het vleesveredelingsbedrijf dient over een
kwaliteitsbeheersingssysteem te
beschikken.

administratief

administratief

Deze vraag wordt niet gecontroleerd.
Bij de verschillende onderdelen van de
toetslijst 2.2a t/m 2.3 komen deze
vragen reeds aan de orde.

2.2

Het kwaliteitsbeheersingssysteem dient
vastgelegd te zijn in een handboek.

administratief

2.2a

Het kwaliteitshandboek bevat een
beschrijving van administratie en
procedures.

administratief

Controle op aanwezigheid van
procedure voor bewaren/opslaan van
zaken die conform de voorschriften ten
aanzien van de IKB-administratie
aanwezig moeten zijn.

2.2b

Het kwaliteitshandboek bevat documentatie
van herstelacties naar aanleiding van
controleresultaten (interne controles en
externe IKB-controles).

administratief

Controle op aanwezigheid procedure
registreren en uitvoeren herstelacties.
Dit kan verwoord zijn in de procedures
van in-/externe audits, klachten etc.

beschrijving
van
administrati
e/procedure
s onvolledig

geen
kwaliteitsbe
heersingssy
steem
aanwezig/g
eïmplement
eerd

Bovenwettelijk

kwaliteitsbe
heersingssy
steem niet
vastgelegd
in
kwaliteitsha
ndboek

Bovenwettelijk

beschrijving
van
administrati
e/procedure
s afwezig
documentat
ie
herstelactie
s onvolledig

Bovenwettelijk

documentat
ie
herstelactie
s afwezig

Bovenwettelijk
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2.2c

Het kwaliteitshandboek bevat een
beschrijving van procedure
kanalisatiesysteem (incl. procedure
vierkantstelling).

Het uitvoeren van de vierkantstelling voor bedrijven die administratief
geen producten als IKB-waardig uitleveren is niet
verplicht. De procedure moet echter wel op het bedrijf
aanwezig zijn.

Controle op de aanwezigheid
procedure kanalisatiesysteem, na
passeren ingangscontrole kanaliseren
en identificeren van IKB waardig en niet
IKB waardig varkensvlees tot en met
uitsnijden, versnijden, verpakken en
verzenden.

2.2e

Het kwaliteitshandboek bevat een
beschrijving van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van alle betrokken functies in het
kwaliteitsbeheersingssysteem, waarbij de
directie de verantwoordelijkheid heeft voor
het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
dienen in een centrale procedure/beschrijving te zijn
vastgelegd. Deze dienen herleidbaar te zijn tot de
TBV's t.a.v. IKB procedures.

administratief

Per procedure registratie van Taken,
Bevoegdheden en
Verantwoordelijkheden voor
implementeren (trainen), uitvoeren,
corrigeren van de procedures en/ of
controles. Dit geldt voor de procedures
met betrekking tot zowel IKB
kanalisatie, identificatie en aan- en
afvoercontrole als de procedures en
controles met betrekking tot de
implementatie, uitvoer en controle van
de GMP-code.

2.2f

Het kwaliteitshandboek bevat een
beschrijving van de interne kwaliteitsborging
(incl. uitvoering en resultaten interne audits).

administratief

Procedure voor interne audit op IKB
procedures zoals kanalisatie,
identificatie en aan- en
afvoerprocedures als op GMPprocedures dient aanwezig te zijn en
geïmplementeerd. Procedure voor het
uitvoeren van de vierkantstelling
(inclusief frequentie, TBV's en acties bij
afwijkingen) moeten aanwezig zijn.

2.2g

Het kwaliteitshandboek bevat voorbeelden
van gebruikte formulieren/verklaringen.

administratief

Van gebruikte (IKB)
identificatiemiddelen, IKB
afleververklaringen en
(controle)formulieren moeten
voorbeelden in het handboek aanwezig
zijn.

A

B

procedure/b
eschrijving
op 1 of
enkele
punten niet
volledig

C

D

procedure
kanalisaties
ysteem/vier
kantstelling
onvolledig

procedure
kanalisaties
ysteem/vier
kantstelling
afwezig

Bovenwettelijk

procedure/b procedure/b
eschrijving eschrijving
grotendeels afwezig
onvolledig

Bovenwettelijk

procedure
interne
audits niet
volledig

Bovenwettelijk

1 of enkele meerdere
formulier en formulieren
ontbreken ontbreken

procedure
interne
audits niet
aanwezig/g
eïmplement
eerd

K.O.

E (NVT)

Relevante regelgeving

Bovenwettelijk
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2.2h

Het kwaliteitshandboek bevat procedures
voor beheer van het handboek.

2.2i

Het kwaliteitshandboek bevat een
klachtenregistratie.

2.3

Het kwaliteitshandboek dient
geïmplementeerd en werkend te zijn.

3.1

3.2a

Regeling IKB Varken
Voorschriften Vleesveredeling
interpretatie voorschrift

Registratie van klachten over afgeleverde producten
bevat tenminste de volgende elementen:
- klacht
- datum
- wie heeft de klacht ingediend
- ondernomen actie
- wie heeft de actie ondernomen
- resultaten van de ondernomen actie

Kanalisatie
Het vleesveredelingsbedrijf dient tijdens het Kanalisatiesysteem is in handboek omschreven en
gehele productieproces een strikte scheiding omvat alle onder 3.2 genoemde onderdelen.
tussen IKB-varkensvlees en niet-IKBvarkensvlees te garanderen. Daartoe dient
het vleesveredelingsbedrijf een door de
Certificerende Instantie goedgekeurd
kanalisatiesysteem voor IKB-varkensvlees
uit te voeren.
Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerd processchema vanaf de
ontvangst van varkensvlees tot en met de
expeditie van het eindproduct met kritische
punten ten aanzien van de kanalisatie.

Processchema vanaf de ontvangst van de grondstof
(varkensvlees) tot en met de expeditie eindproductie
met kritische punten ten aanzien van kanalisatie. Het
proces schema kan vervangen worden door een
woordelijke beschrijving van het kanalisatie systeem
met kritische controle punten.

Meetmethode Interpretatie meetmethode

A

B

C

D

K.O.

E (NVT)

Relevante regelgeving

procedure
onvolledig

procedure
afwezig

Bovenwettelijk

administratief

Een geïmplementeerde procedure
documentenbeheer die minimaal
beschrijft de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden ten aanzien van
het actueel houden van de procedures
in het handboek bij wijzigingen in de
voorschriften IKB Varken, relevante
wetgeving en bij wijzigingen in
bedrijfsvoering in de breedste zin van
het woord (verandering van processen/
organisatie/ inzichten). Daarnaast moet
de methode en taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden ten aanzien
van beheer van het handboek met
betrekking tot laatste versiebeheer en
verspreiding van wijzigingen
vastgelegd zijn.

administratief

Klachten dienen geregistreerd te zijn en
actie op ondernomen te worden.

klachtenregi klachtenregi
stratie
stratie
onvolledig; afwezig
geen actie
ondernome
n

Bovenwettelijk

fysiek

Controle op implementatie van
kwaliteitssysteem waaronder alle
onderdelen vereist in voorschriften 2.2a
t/m 2.2i. Tijdens hercontrole met name
controle op veranderingen sinds
voorgaande controle.

kwaliteitsha
ndboek niet
geïmpleme
nteerd/werk
end

Bovenwettelijk

fysiek

Toetsen aanwezigheid procedures en
werking in de praktijk.

kanalisaties
ysteem niet
vastgelegd
en/of
geïmpleme
nteerd

Bovenwettelijk

administratief

Controle aanwezigheid en juistheid van
processchema.

processche processche
ma op
ma afwezig
meerdere
punten
onvolledig

Bovenwettelijk

processche
ma op
enkele
punten
onvolledig
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3.2b

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure voor een
aanvoercontrole m.b.v. vierkantstelling
(hoeveelheid IKB-varkensvlees komt
overeen met de hoeveelheid IKBvarkensvlees op de afleververklaringen) bij
ontvangst, opslag en tijdens het
productieproces (scheiding in tijd en/of
plaats) van IKB-varkensvlees.

administratief
- Aanvoercontrole m.b.v. vierkantstelling (de
hoeveelheid onder IKB garantie geleverde
varkensvlees komt overeen met de hoeveelheid IKBvarkensvlees op de afleververklaringen.
- Vierkantstelling bij ontvangst van IKB-varkensvlees,
opslag en tijdens het productieproces (scheiding in tijd
en/of plaats).

Vooraf dient het vleesveredelingsbedrijf
te controleren middels het IKB register
of de slachterij IKB waardig is.

3.2c

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure voor duidelijke
identificatie van karkassen, varkensvlees en
gereed product.

Duidelijke identificatie van grondstoffen en gereed
administratief
product (b.v. via stempels, stickers, speciale kratten).
Identificatie dient te allen tijde op het product én op de
IKB-afleververklaring plaats te vinden.

Procedure aanwezig voor gescheiden
ontvangen van varkensvlees van
derden (IKB/niet-IKB) waarbij scheiding
in tijd/plaats wordt gehanteerd.
Uitvoering in de praktijk conform
procedure toetsen. In het handboek
dient aangegeven te worden hoe de
identificatie IKB/niet-IKB is geregeld.
Dit dient met de praktijk overeen te
komen en getoetst te worden.

3.2d

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure beheer
retourstromen (varkensvlees dat van de
afnemer terugkomt).

Retourstromen mogen niet als IKB-varkensvlees
worden afgezet, tenzij het vlees dezelfde dag retour
komt, niet uit de wagen is geweest en de koelketen
niet is onderbroken.

administratief

3.2e

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure voor het
beheer van de IKB-identificatiemiddelen.

3.2f

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure voor
vierkantstellingen.

A

B

C

D

K.O.

E (NVT)

Relevante regelgeving

aanvoercon
trole/vierka
ntstelling
voldoet niet

Bovenwettelijk

procedure
op enkele
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

procedure procedure
op
afwezig
meerdere
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

Bovenwettelijk

Procedure moet aanwezig zijn, hierin
moet afwaardering IKB-retourstromen
tot niet-IKB worden beschreven
inclusief controle op het terugkomen op
dezelfde dag en het niet doorbreken
van de koelketen. Procedure dient met
de praktijk overeen te komen en
getoetst te worden.

procedure
op enkele
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

procedure procedure
afwezig
op
meerdere
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

Bovenwettelijk

administratief
In het handboek dient te zijn vastgelegd wie
verantwoordelijk is voor uitgifte en inname en beheer
van de genoemde identificatiemiddelen en hoe de
procedure verloopt (bijvoorbeeld bij omschakeling van
uitsnijden van IKB waardig naar niet IKB waardig
vlees, verwijderen van IKB kenmerken indien van
toepassing) bij verzenden etc.

Praktijk dient overeen te komen met de
procedure en getoetst te worden.

procedure
op enkele
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

procedure procedure
afwezig
op
meerdere
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

Bovenwettelijk

Geldt ook voor bedrijven die niet IKB uitleveren.
Uitvoeren van een vierkantstelling op de niet IKBwaardige producten is ook akkoord.

Procedure voor vierkantstelling ten
aanzien van hoeveelheid IKB waardig
geslacht/ uitgebeend vlees en IKB
waardig uitgeleverd vlees dient
aanwezig te zijn. Indien van toepassing
moeten hierin de voorraden IKB
opgenomen zijn. Uitvoering praktijk aan
de procedure toetsen. Het uitvoeren
van de vierkantstelling voor bedrijven
die geen producten als IKB-waardig
uitleveren is niet verplicht. De
procedure moet echter wel op het
bedrijf aanwezig zijn.

procedure
op enkele
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

procedure procedure
op
afwezig
meerdere
punten
onvolledig
gedocumen
teerd/uitgev
oerd

Bovenwettelijk

administratief
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A

B

3.2g

Het kanalisatiesysteem bevat een
gedocumenteerde procedure voor
beheersingsmaatregelen t.a.v. norm 3.2a
t/m 3.2f.

administratief

Toetsen op aanwezigheid corrigerende
maatregelen bij geconstateerde
afwijkingen op de bovengenoemde
normen.

beheersing
smaatregel
en niet
(goed)
gedocumen
teerd

3.3

Als onderdeel van het kanalisatiesysteem
dient het vleesveredelingsbedrijf een
vierkantstelling uit te voeren.
a. Gedurende de eerste 6 maanden nadat
het IKB certificaat is ontvangen mimimaal
eens per 4 weken op weekbasis.
b. Na de eerste 6 maanden na afgifte van
het IKB certificaat op maandbasis.
c. Als actie bij geconstateerde afwijkingen.
d. Op verzoek van de controlerende
instelling.
e. De vierkantstelling dient in een procedure
vastgelegd te zijn.

fysiek
steekproef

Controle aanwezigheid procedure
vierkantstelling en resultaten.
Steekproefsgewijs minimaal een jaar
aanwezig. Het uitvoeren van de
vierkantstelling voor bedrijven die geen
producten als IKB-waardig uitleveren
is niet verplicht. De procedure moet
echter wel op het bedrijf aanwezig zijn.

vierkantstell
ing
incidenteel
niet
uitgevoerd;
procedure
afwezig

3.3b

De vierkantstelling dient per locatie
Toegestane marge:
uitgevoerd te worden, hierbij kan worden
- op stukbasis: + of - 1 %
gekozen tussen vierkantstelling op stukbasis - op kilobasis: + of - 5 %
of kilobasis. Bij de vierkantstelling moet
Afvalpercentage moet gedefinieerd, genoteerd en
rekening worden gehouden met redelijk
gemotiveerd zijn.
afvalpercentage (snijverlies, voor
consumptie onbruikbaar etc.).

administratief

Controle resultaten vierkantstelling en
eventuele corrigerende maatregelen.
Vierkantstelling van 1 week nemen,
hieruit 1 dag kiezen en de leveranciers
en afleverbonnen op IKB waardigheid
van drie leveringen van die dag
controleren. Indien men op
gewichtsbasis rekent, bij
erkenningscontrole en hercontrole
afvalpercentage en
omrekeningsfactoren controleren.
Indien systematiek akkoord, de
uitkomsten en acties van de laatste 4
vierkantstellingen controleren. Een
vierkantstelling op de meest kritische
producten (vaak de "haasjes") voldoet
tevens. Controle is op dezelfde manier,
waarbij wel gecontroleerd moet worden
of de overige producten niet of
nauwelijks als IKB waardig worden
afgezet.

vierkantstell
ing niet per
locatie
uitgevoerd;
afwijking
groter dan
de
toegestane
marges;
afvalpercen
tage
onvoldoend
e
gedocumen
teerd

administratief
fysiek

Certificaat op geldigheid controleren,
afgegeven door een geaccrediteerde
instantie met het betreffende GFSI
erkende schema in de scope.
Voor GFSI erkende schema’s zie
www.mygfsi.com, onder Recognition.

4.1

Hygiëne
Er dient een geldig certificaat van een door
GFSI erkend schema op het bedrijf
aanwezig te zijn.

Het certificaat moet afgegeven zijn door een
geaccrediteerde Certificerende Instelling, met het
betreffende GFSI erkende schema in de scope.

C

D

K.O.

E (NVT)

Relevante regelgeving

Bovenwettelijk

NVT a t/m Bovenwettelijk
d indien
geen
producten
als IKBwaardig
uitgeleverd
worden

vierkantstell
ing
structureel
te weinig
uitgevoerd

Bovenwettelijk

certificaat
afwezig of
niet geldig

EG 852/2004 art. 5.1
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Een beëindiging van het certificaat waarmee Beëindiging van het certificaat omvat bijv.de schorsing administratief
wordt voldaan aan voorschrift 4.1 wordt door of intrekking van het certificaat. Dit geldt zowel in het
geval van een certificaat beëindiging door:
de deelnemer onverwijld gemeld aan de
1. de CI van een GFSI erkend schema of
Certificerende Instantie voor IKB Varken.
2. de deelnemer zelf.

Aanvoer IKB-varkensvlees
Het vleesveredelingsbedrijf mag alleen IKBvarkensvlees/vleesbereidingen afnemen van
IKB-erkende leveranciers.

A

B

C

D

E (NVT)

Relevante regelgeving

EG 852/2004 art. 5.1

beëindiging
certificaat
niet aan de
CI gemeld

Controleer of het certificaat waarmee
invulling wordt gegeven aan voorschrift
4.1 in de periode na de voorgaande
controle tot het moment van controle is
ingetrokken, geschorst of beëindigd en
of dit onverwijld is gemeld aan de
Certificerende Instantie voor IKB
Varken.

K.O.

administratief

Procedure aanvoercontrole is aanwezig
en bevat een correcte borging op dit
voorschrift. Daarnaast
steekproefsgewijze controle van de
afleverklaringen.

afwijking

Bovenwettelijk

Bij ontvangst controleert het
vleesveredelingsbedrijf of de aangeleverde
partij IKB varkensvlees/vleesbereiding
vergezeld gaat van een IKBafleververklaring. Indien geen (volledige)
afleververklaring aanwezig is, dient de
geleverde partij IKB-varkensvlees
afgewaardeerd te worden tot niet-IKBvarkensvlees.

administratief

Aanwezigheid afleververklaringen in de
administratie, steekproef uit afgelopen
jaar. Controle 5 leveringen. Procedure
voor de terugkoppeling en afwaarderen
aanwezig. Indien geen afwijkingen
gevonden, via interview vaststellen
welke corrigerende maatregel het
bedrijf neemt bij afwijkingen.

procedure afwijking
afwezig;
controle
geen
afwaarderin
g
plaatsgevo
nden

Bovenwettelijk

5.2a.1 De IKB-afleververklaring voor IKB
varkensvlees bevat in ieder geval:
a. een omschrijving van de partij, incl.
gewicht;
b. het bewijs dat het IKB varkensvlees
afkomstig is van grondstof die voldoet aan
de Regeling IKB Varken;
c. een verklaring dat bij de productie ervan
in de slachterij aan alle van toepassing
zijnde eisen van de Regeling IKB Varken is
voldaan.

administratief

5 leveringen controleren.

afleververkl
aring
voldoet niet
aan de
eisen

Bovenwettelijk

Bij ontvangst controleert het
vleesveredelingsbedrijf of de aangeleverde
partij IKB varkensvlees/vleesbereiding als
IKB waardig is geïdentificeerd. Het
vleesveredelingsbedrijf is verplicht er op toe
te zien dat bij aanvoer IKB varkensvlees
duidelijk gescheiden is van niet-IKBvarkensvlees.

In de procedure aanvoercontrole is een controle
administratief
opgenomen van aangeleverde partijen op identificatie fysiek
als IKB waardig. Kanalisatie IKB varkensvlees en
varkensvlees.

Controle op aanwezigheid en uitvoering
procedure aanvoercontrole, waarbij
gekeken wordt naar IKB identificatie op
aangeleverde partij. Verifiëren via
toetsing kanalisatiesysteem. Controle
op procedure en in praktijk
(afrekeningen).

(procedure)
kanalisaties
ysteem
voldoet niet

procedure
en/of
uitvoering
IKB
identificatie
voldoet niet

Bovenwettelijk

administratief
Indien de factuur tevens als afleververklaring dient,
dan dient deze in tweevoud aan de afnemer te worden
afgegeven.

Controle door steekproef op basis van
de afgelopen zes maanden. Controleer
5 leveringen.

meerdere
afleververkl
aringen
ontbreken

afleververkl
aringen
ontbreken
structureel

Bovenwettelijk

5.1

5.2a

5.3

6.1

Aflevering IKB-varkensvlees
Het vleesveredelingsbedrijf dient ervoor te
zorgen dat elke partij afgeleverd IKBvarkensvlees vergezeld gaat van een
volledige IKB afleververklaring.

een enkele
afleververkl
aring
ontbreekt
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administratief

De afleververklaring voor IKB varkensvlees,
of een door de regeling erkend ander
kwaliteitssysteem, bevat in ieder geval:
a. de omschrijving van de partij, incl.
gewicht;
b. het bewijs dat het IKB varkensvlees
afkomstig is van grondstof die voldoet aan
de Regeling IKB Varken, of een door de
regeling erkend ander kwaliteitssysteem, al
dan niet met aanvullende voorwaarden;
c. een verklaring dat bij de productie ervan
in het vleesveredelingsbedrijf aan alle van
toepassing zijnde eisen van de Regeling IKB
Varken is voldaan.

6.3

Indien IKB-varkensvlees door het
Uitzonderingen hierop zijn:
administratief
vleesveredelingsbedrijf als zodanig
a. Bij levering aan een afnemer, niet zijnde een
herkenbaar wordt afgeleverd, al dan niet met consument, in groothandelsverpakkingen: mits het
gebruik van het Vleeskeurmerk IKB, dan is Vleeskeurmerk op die groothandelsverpakkingen dient
het vleesverdelingsbedrijf verplicht zeker te te worden verbroken alvorens levering of presentatie
stellen dat de afnemer een IKB certificaat
aan de consument kan plaatsvinden;
voor IKB Varkensvlees heeft.
b. Gesloten consumentenverpakkingen: indien
misbruik door de afnemer is uitgesloten ingevolge een
daartoe strekkende overeenkomst met de
certificerende instantie.

In het handboek moet een procedure
aanwezig zijn waarin de aflevering van
IKB waardig vlees aan IKB erkende
afnemers is beschreven.
In de procedure dient de lijst van IKB
waardige afnemers te zijn opgenomen
en beheerst te worden (laatste versie)
en de identificatie van IKB waardige
partijen voor IKB waardige afnemers
(consumentenverpakking en
groothandelsverpakking).

6.4

Het vleesveredelingsbedrijf dient het
"Reglement op het gebruik en toezicht van
het collectieve Vleeskeurmerk IKB" na te
leven.

Controle van aanwezige reclame
uitlatingen, folders, borden e.d.

7.1c

7.2

fysiek

Administratie
a. Kopieën van door het vleesveredelingsbedrijf
Het vleesveredelingsbedrijf voert een IKB
ontvangen IKB-afleververklaringen m.b.t. onder IKB
administratie, die tenminste bevat:
garantie ontvangen IKB varkensvlees.
a. de afschriften van de door het
vleesveredelingsbedrijf ontvangen IKBafleververklaringen van IKB-varkensvlees,
waarbij onderscheid is gemaakt tussen IKBvarkensvlees en niet-IKB-varkensvlees;
b. de afschriften van door het
vleesveredelingsbedrijf verstrekte IKBafleververklaringen voor geleverd IKB
varkensvlees, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen IKB-varkensvlees en nietIKB-varkensvlees;
c. de resultaten van de interne controle
(o.m. vierkantstellingen), inclusief de
resultaten van ingezette herstelacties.
Het vleesveredelingsbedrijf dient de
elementen van voorschrift 7.1c tenminste 1
jaar te bewaren, of zoveel langer als de wet
voorschrijft.

a. Steekproefsgewijze controle op
aanwezigheid van (kopieën) van IKBafleververklaringen gedurende
minimaal 6 maanden.
b. Steekproefsgewijze controle op de
aanwezigheid van genoemde
afleververklaringen in de
(verkoop)administratie (bewaartermijn
minimaal 1 jaar).
c. Steekproefsgewijze (aantal
data/weken) controle op aanwezigheid
van genoemde resultaten.

administratief

B

5 leveringen controleren.

6.2a

Het “Reglement op het gebruik en toezicht van het
collectieve Vleeskeurmerk IKB” is beschikbaar op
www.ikbvarken.nl.

A

Steekproefsgewijze controle op
aanwezigheid van onder voorschrift
7.1c genoemde documenten van
minimaal een jaar oud.

C

D

een enkel
onderdeel
van de IKBadministrati
e onvolledig

E (NVT)

Relevante regelgeving

Bovenwettelijk

afleververkl
aring
voldoet niet
aan de
eisen

procedure
op enkele
punten
onvolledig

K.O.

procedure
op
meerdere
punten
onvolledig

procedure
afwezig

Bovenwettelijk

reglement
incidenteel
niet
nageleefd

reglement
structureel
niet
nageleefd

Bovenwettelijk

meerdere
onderdelen
van de IKBadministrati
e onvolledig

meerderhei
d
onderdelen
van de IKBadministrati
e onvolledig
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