Procedure Erkenning nieuw UBN voor IKB Varken

IKBV/BIJL/201

Deze procedure omschrijft stap voor stap hoe u zich aansluit bij IKB Varken en hoe vervolgens de
controle en beoordeling wordt uitgevoerd en hoe het certificaat wordt toegekend.
STAP 1:

U leest de regeling door. Als u nog geen informatie hebt ontvangen, dan kunt u schriftelijke
informatie, inclusief contracten, aanvragen bij Kiwa VERIN. Zie ook de website www.ikbvarken.nl.

STAP 2:

1. U leest de overeenkomst door
2. U vult op beide exemplaren van de overeenkomst de correcte bedrijfs- en persoonsgegevens
in.
3. Op beide exemplaren van de overeenkomst vult u uw rekeningnummer in. Deze is nodig voor
de automatische incasso van de controle- en beoordelingskosten.
4. U vult op de laatste pagina van beide exemplaren van de overeenkomsten datum en plaats
van ondertekening in.
5. Op de laatste pagina van beide exemplaren van de overeenkomst zet u uw handtekening.
NB: Elke handmatige wijziging of aanvulling van de artikelen maakt de overeenkomst ongeldig.

STAP 3:

1. U stopt één beide ingevulde en ondertekende exemplaaren van de overeenkomst in de
bijgesloten retourenvelop.
2. U bewaart het andere exemplaar van de overeenkomst in uw (IKB) administratie. (Deze moet
u kunnen tonen tijdens iedere IKB Varken controle)

STAP 4

U stuurt de retourenvelop met inhoud op naar Kiwa VERIN. Een postzegel is niet nodig.

STAP 5

1. Kiwa VERIN ondertekent beide exemplaren van de overeenkomst.
2. Kiwa VERIN stuurt één volledig ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan u retour.
3.1.U bewaart dit exemplaar van de overeenkomst in uw IKB administratie! (Deze moet u kunnen
tonen tijdens iedere IKB Varken controle).
1. Kiwa VERIN geeft opdracht voor uitvoering van de erkenningscontrole (ingangscontrole) IKB
Varken
2. De Kiwa VERIN controleur maakt met u een afspraak voor de erkenningscontrole.
3. Kiwa VERINDe controleur voert de erkenningscontrole uit. Zorg ervoor dat u de overeenkomst
met Kiwa VERIN kunt tonen aan de IKB Varken controleur.
4. Kiwa VERINDe controleur maakt een controlerapport op dat u samen met de controleur
ondertekent.
5. Kiwa VERINDe controleur overhandigt de factuur voor automatische incasso van de controle- en
beoordelingskosten.

STAP 56

STAP 7

De controle- en beoordelingskosten worden, in geval van automatische incasso, automatisch van uw
rekening afgeschreven.

STAP 8

1. Kiwa VERIN beoordeelt de controlerapportage en daarmee of u aan de voorwaarden voor een IKB
certificaat voldoet.
2. Kiwa VERIN stelt u binnen 3 weken na datum van de erkenningscontrole schriftelijk op de hoogte
van de IKB status die aan uw bedrijf wordt toegekend.
3. Indien u aan de voorwaarden voldoet verstrekt Kiwa VERIN het IKB Varken-certificaat.
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1. U bent erkend voor de regeling IKB Varken en kunt aan alle IKB Varken-slachterijen leveren.
2. Uw UBN wordt opgenomen in het openbare IKB Varken-register en het IKB Varken certificaat
wordt opgestuurd.

Vragen ?
In het onderstaande overzicht wordt kort weergegeven met welke vragen u bij welke instanties
terecht kunt. Op de internetpagina van IKB Varken (www.ikbvarken ) vindt u ook meer informatie is
ook een overzicht beschikbaar van antwoorden op de meest gestelde vragen.
Vraag
1.
2.
3.
4.

Instantie

Vragen over de overeenkomst.
Vragen over de erkenningsprocedure.
Vragen over het IKB certificaat.
Vragen over beoordelingskosten en
automatische incasso.

Kiwa VERIN

Te bereiken via
Postbus 2703

Fax: 088 – 9984301

3430 GC Nieuwegein E-mail: info@verin.nl

1. Vragen over de inhoud en aanvraag van
GMP+-codes.
2. Vragen over een overzicht van GMP+
erkende voerleveranciers

GMP+
International

1. Vragen over de inhoud van de regeling
Geborgde Varkensdierenartsen
2. Het overzicht van Geborgde
Varkensdierenartsen

Stichting
Geborgde
Dierenarts

Tel: 030 – 998 4310

www.kiwaverin.nl

Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk

Fax: 070 - 307 41 30
E-mail: info@gmpplus.org

Tel: 070 - 307 41 20
Postbus 421
3990 GE Houten
Tel: 030-6348900

www.gmpplus.org
www.geborgdedierenarts.nl

CONTROLE- EN BEOORDELINGSKOSTEN IKB VARKEN
De jaarlijks terugkerende kosten voor deelname aan de regeling IKB Varken bestaan uit:
- controlekosten
- beoordelingskosten
- de deelnemersbijdrage IKB Varken
De kosten voor de erkenningscontrole zijn gebaseerd op de bedrijfsomvang en het bedrijfstype.
U kunt de controletijd beperken door u goed voor te bereiden op de controle door er onder meer voor te
zorgen dat:
1. uw IKB administratie compleet is en gereed ligt op de afgesproken dag van controle;
2. de IKB administratie op één plek te raadplegen is;
3. een actuele plattegrond voorhanden is met afmetingen van het bedrijf en hokken, met beschrijving
schoon/vuil en opslag van medicijnen.
De kosten voor beoordeling worden per controle in rekening gebracht, dus voor de erkenningscontrole en per
eventuele hercontrole. Wanneer geen hercontrole nodig is, betekent dit dat uw bedrijf normaliter één keer per
jaar wordt gecontroleerd en beoordeeld.
De deelnemersbijdrage wordt 1 keer per jaar, afzonderlijk van de controle, in rekening gebracht.
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