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Algemeen: Geen opmerkingen

Voorschriften met aandachtspunten:

Geen aandachtspunten

Voorschriften met opmerkingen:

Code AntwoordVoorschrift / Opmerking

PSB01A00 JaIKB PSB deelnemer heeft voor afloop van het certificaat een IKB PSB controle uit laten 

voeren?

Certificaat geldig t/m 31-12-2022.

PSB01A01 JaDe IKB PSB-deelnemer beschikt over een NEN 4400 erkenning.

Controle hierop wordt uitgevoerd door een andere organisatie, tijdens de audit geen 

informatie bekend dat hier nu niet aan voldaan wordt.

PSB01A03 JaDe IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E).

RI&E aanwezig en ingezien. De RI&E wordt ieder jaar herzien.

PSB01A04 JaDe Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit een lijst met risico's en een evaluatie van 

de risico's.

RI&E voldoet.

PSB01A05 JaDe IKB PSB-deelnemer houdt een personeelsadministratie bij. De administratie omvat een 

continu actueel gehouden personeelsoverzicht, waarin alle voor het pluimveeservicebedrijf 

werkzame medewerkers worden geregistreerd en zijn voorzien van een uniek, bedr

Alle werknemers die werkenzaamheden verrichten inzake IKB PSB hebben een uniek 

personeelsnummer.

PSB01A06 JaDe IKB PSB-deelnemer houdt een deugdelijke administratie bij van alle in het kader van 

deze voorschriften genoemde gegevens over de pluimveebedrijven waar zij 

werkzaamheden heeft verricht. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Alle administratie (digitaal en schriftelijk) is alleen toegangelijk voor bevoegden.

PSB01A07 JaDe IKB PSB-deelnemer bewaart alle in het kader van deze voorschriften genoemde 

gegevens en documenten over de pluimveebedrijven waar zij werkzaamheden heeft 

verricht minimaal twee jaren.

Alle administratie wordt minimaal 2 jaar bewaard.

PSB01A08 n.v.t.De ZZP'er bewaart in de administratie per opdrachtgever een getekende, door de 

Belastingdienst goedgekeurde (raam) modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en 

opdrachtnemer.

Geen zzp'er.

PSB01A09 JaDe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt minimaal vijf jaar bewaard.

De RI&E wordt 5 jaar bewaard.

PSB01A10 JaDe IKB PSB-deelnemer beschikt over op schrift gestelde werkinstructies voor het uitvoeren 

van de werkzaamheden.

Werkinstructie aanwezig en ingezien.

PSB01A11 JaIedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer, welke fysiek betrokken is bij de 

werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de  werkinstructie.
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Getekende werkinstructie aanwezig en ingezien van Jan te Braak, d.d. 25-4-2019.

PSB01A12 JaDe IKB PSB-deelnemer draagt er zorg voor dat de werkinstructies in de (bedrijfs)auto's 

aanwezig zijn en toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

Werkinstructie zijn aanwezig in de bedrijfsauto's en deze zijn ook digitaal beschikbaar 

in het portaal van de medewerker.

PSB01A13 JaDe IKB PSB-deelnemer werkt volgens de werkinstructies.

Er wordt gewerkt volgens de werkinstructies.

PSB01A14 JaDe IKB PSB-deelnemer draagt zorg voor orde en netheid op het eigen IKB-bedrijf en in de 

bedrijfsauto's.

Het bedrijf en de bedrijfswagens zien er keurig uit.

PSB01A15 JaEigen en ingeleende apparatuur en hulpmiddelen, die bij de werkzaamheden worden 

gebruikt, zijn zichtbaar schoon bij het betreden van het bedrijfsterrein van het 

pluimveebedrijf.

O.b.v. interview uitgevraagd.

PSB01A16 JaDe IKB PSB-deelnemer maakt de gebruikte apparatuur en hulpmiddelen volledig zichtbaar 

schoon voor vertrek bij het pluimveebedrijf, waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

O.b.v. interview i.v.m. administratieve controle.

PSB01A17 JaSchone, gereinigde apparatuur, schoeisel, kleding en andere hulpmiddelen worden van de 

gebruikte, niet gereinigde apparatuur, schoeisel, kleding en andere hulpmiddelen 

gescheiden.

O.b.v. interview vernomen. Er wordt bedrijfskleding gebruikt van de pluimveehouder. 

Alleen de spuiten die gebruikt worden bij het enten gaan mee terug met een van de 

medewerkers die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de spuiten.

PSB01A18 JaDe medewerker(s) van de IKB PSB-deelnemer beginnen hun werk op ieder pluimveebedrijf 

in schone werkkleding en met schoon schoeisel.

O.b.v. interview vernomen. Er wordt bedrijfskleding gebruikt van de pluimveehouder.

PSB01A19 n.v.t.Schoeisel en kleding van medewerkers van de IKB PSB-deelnemer worden afgesloten (in 

een container o.i.d.) aangevoerd en afgevoerd.

Er wordt geen bedrijfskleding en schoeisel meegenomen.

PSB01A20 JaDe IKB PSB-deelnemer houdt zich aan de geldende tijdelijke wet- en regelgeving die van 

kracht wordt ten tijde van een pluimveegerelateerde dierziekte-uitbraak.

De deelnemer houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving.

PSB01A21 JaDe IKB PSB-deelnemer verleent medewerking aan zijn opdrachtgever indien deze 

steekproeven wil laten nemen op aanwezigheid van Salmonella op alle meegebrachte 

apparatuur in de stallen.

Geen verzoeken ontvangen.

PSB01A22 JaDe werkinstructie dient in een taal geschreven te zijn die de pluimveehouder beheerst en 

die de voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, van de groep 

voldoende beheerst.

Alle voormannen en pluimveehouders beheersen de Nederlandse taal. De 

werkinstructie is beschikbaar in het Nederlands.

PSB01A23 JaDe voorman dient in staat te zijn op een goed niveau te communiceren met de 

pluimveehouder in de taal die de pluimveehouder beheerst.

De voorman beheerst de Nederlandse taal evenals de pluimveehouders, broederijen, 

e.d.

PSB01A24 JaDe voorman dient in staat te zijn op een goed niveau te communiceren met de rest van de 

aanwezige medewerkers.

Alle medewerkers beheersen de Nederlandse taal.

PSB01A25a JaIn de opdrachtbevestiging wordt minimaal de naam van de pluimveehouder vermeldt.

Opdrachtbevestiging voldoet.

PSB01A25c JaIn de opdrachtbevestiging wordt minimaal de locatie of het KIPnummer van de 

pluimveehouder waar het werk wordt uitgevoerd vermeld.

Opdrachtbevestiging voldoet.

PSB01A25d JaIn de opdrachtbevestiging wordt minimaal de aard van de uit te voeren werkzaamheden 

vermeldt.

Opdrachtbevestiging voldoet.

PSB01A25e JaIn de opdrachtbevestiging wordt minimaal de datum uitvoering werkzaamheden vermeldt.
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Opdrachtbevestiging voldoet.

PSB01A25i n.v.t.In de opdrachtbevestiging wordt minimaal het goedkeuringsnummer van de 

Belastingdienst van de goedgekeurde (raam) modelovereenkomst tussen de 

opdrachtgever en opdrachtnemer vermeldt.

Geen zpp'er.

PSB01A27a JaOp de werkbon wordt de naam van de pluimveehouder vastgelegd

Steekproef genomen uit werkbonnen; Meijer, Witharen, d.d. 28-6-2022, Scholing, 

Hollandscheveld, d.d. 4-10-2022, Heusinkveld, Heelweg, d.d. 2-9-2022, Veldhuizen, 

Kootwijkerbroek, d.d. 15-9-2022, van Veen, Dalfsen, d.d.4-4-2022.

Werkbon voldoet.

PSB01A27b JaOp de werkbon wordt het adres of Kipnummer van de pluimveehouder vastgelegd.

Werkbon voldoet.

PSB01A27c JaOp de werkbon wordt het stalnummer(s) waar het werk wordt uitgevoerd vastgelegd.

Werkbon voldoet.

PSB01A27e JaOp de werkbon wordt de aard van de uit te voeren werkzaamheden vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27f JaOp de werkbon wordt het aantal dieren c.q. werkuren, oppervlakte of andere eenheden 

vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27g JaOp de werkbon wordt de datum van uitvoering van de werkzaamheden vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27h JaOp de werkbon wordt het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27i JaOp de werkbon wordt het tijdstip van beëindiging van de werkzaamheden vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27j JaOp de werkbon worden de namen, incl. het bedrijfseigen personeelsnummer van de 

personen, die de werkzaamheden uitvoeren, vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27l JaOp de werkbon wordt de naam en handtekening van de pluimveehouder vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27m JaOp de werkbon wordt de naam en handtekening namens het pluimveeservice bedrijf 

vastgelegd

Werkbon voldoet.

PSB01A27n JaOp de werkbon wordt het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf ingevuld en correct 

vermeld.

Werkbon voldoet.

PSB01A28 JaDe IKB PSB-deelnemer zorgt voor een goede klachtenbehandeling. De IKB 

PSB-deelnemer onderzoekt de oorzaak van een klacht en handelt de klacht correct af in 

overleg met de opdrachtgever. Waar mogelijk neemt de IKB PSB-deelnemer maatregelen 

om herhaling van

Geen klachten gehad.

PSB06F01 JaAlle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer, welke betrokken zijn bij de 

reinigingswerkzaamheden, volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst.

Er wordt ieder jaar een IKB-bijeenkomst georganiseerd, d.d. 16-9-2022.

PSB06F02 JaIn de auto is altijd een calamiteitenkoffer aanwezig, voorzien van een voor zowel 

medewerker van de IKB PSB-deelnemer als de pluimveehouder duidelijke instructie.

Er is een calamiteitenkoffer aanwezig in elke bedrijfsauto.

PSB06F04 n.v.t.De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actueel ADR-jaarverslag, welke door een ADR 

veiligheidsadviseur is opgesteld en getekend is.

Er worden geen reinigingsmiddelen vervoerd en op voorraad gehouden.

PSB06F05a JaOp de werkbon wordt de naam/namen van het toegepaste middel/de toegepaste middelen 

per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.

PSB06F05b JaOp de werkbon worden de hoeveelheden van het toegepaste middel/de toegepaste 

middelen per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.
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PSB06F05c JaOp de werkbon wordt het percentage / de percentages van het toegepaste middel/de 

toegepaste middelen per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.

PSB06F05d JaOp de werkbon wordt de toepassingsmethodiek van het toegepaste middel/de toegepaste 

middelen per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.

PSB06F05e JaOp de werkbon wordt het batchnummer van het toegepaste middel/de toegepaste 

middelen per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.

PSB06F05f JaOp de werkbon wordt het toelatingsnummer van het toegepaste middel/de toegepaste 

middelen per stal vermeldt.

Werkbon voldoet.

PSB06F06 JaDe IKB PSB-deelnemer zet alleen middelen in die geschikt zijn voor de toepassing 

''reinigen''.

n.v.t. zie voorschrift PSB06F04.

Code Voorschrift

Voorschriften:

Antwoord

PSB01A029 JaDe deelnemer maakt alleen gebruik van het IKB PSB keurmerk met vermelding van de 

gecertificeerde activiteit(en) conform het keurmerkreglement IKB PSB.

PSB06F03 JaDe calamiteitenkoffer bevat ten minste een oogspoelfles.

Mutaties:
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Marloes van Kranen

Handtekening gecontroleerd bedrijf
(eigenaar of diens gemachtigde)

Handtekening controleur:


