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IKB Rund
Hierbij wordt verklaard dat de als IKB gekenmerkte runderen van
het bedrijf

Landgoed het Haarveld
gevestigd aan de Haarstraat 33
in WEERSELO
UBN: 0672294
geproduceerd worden volgens het schema IKB Rund in
overeenstemming met de:
- Algemene Voorwaarden IKB Rund,
- Voorschriften Regeling IKB Rund Versie 0.3
- Certificatiecriteria IKB Rund.

Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

10 december 2022
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het IKB Rund register.

Nieuwegein, 17 februari 2021
Namens Kiwa VERIN,
Kiwa VERIN
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.:
088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@verin.nl
www.kiwaverin.nl

Roosmarijn Malestein-Overweg
Kiwa VERIN

Landgoed het Haarveld
Haarstraat 33
7595 PG WEERSELO

Nieuwegein, 17 februari 2021
Betreft
Uw kenmerk

: uitslag beoordeling IKB Rund
: 0672294

Geachte heer, mevrouw,
Op 10 februari 2021 is uw bedrijf bezocht door
controlebevindingen in goede orde ontvangen en beoordeeld.

een

controleur

voor

de

IKB-controle.

Kiwa

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de Algemene Voorwaarden IKB Rund en bijbehorende
voorschriften. Het IKB-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en uw UBN is opgenomen in het register IKB Rund. Het
IKB-certificaat is bijgesloten.
In de bijlage is nog een (aantal) aandachtspunt(en) weergegeven.
Op basis van de controlebevindingen is aan uw bedrijf de IKB-status 1 toegekend. Het certificaat is geldig tot de
datum vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor deze datum een controle is
uitgevoerd. Kiwa zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw IKB erkenning zonder
onderbreking doorloopt.
Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende
(certificatie@kiwaverin.nl of 088 - 998 43 10).
Met vriendelijke groet,

Roosmarijn Malestein-Overweg
Kiwa VERIN

bijlage:

overzicht verbeterpunten indien van toepassing (z.o.z.)
certificaat IKB Rund

VERIN

heeft

de

Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar
Norm
Omschrijving
RV02a

RV02b

Er is door de rundveedierenarts, waarmee de bilaterale overeenkomst is gesloten, in
samenspraak met de rundveehouder een actueel bedrijfsgezondheidsplan opgesteld
Tijdens de controle is vastgesteld dat het bedrijfsgezondheidsplan niet is opgesteld door
de dierenarts waar de bilaterale overeenkomst mee is gesloten. Inmiddels heeft Kiwa
VERIN een kopie van de bilaterale overeenkomst met drs. H.P.D. Veldhuis ontvangen,
welke ook het gezondheidsplan heeft opgesteld. Hiermee is deze tekortkoming opgelost.
Er is door de geborgde rundveedierenarts, waarmee de bilaterale
overeenkomst is gesloten, in samenspraak met de rundveehouder een
actueel bedrijfsspecifiek behandelplan opgesteld
Tijdens de controle is vastgesteld dat het bedrijfsbehandelplan niet is opgesteld door de
dierenarts waar de bilaterale overeenkomst mee is gesloten. Inmiddels heeft Kiwa VERIN
een kopie van de bilaterale overeenkomst met drs. H.P.D. Veldhuis ontvangen, welke ook
het behandelplan heeft opgesteld. Hiermee is deze tekortkoming opgelost.

Weging
Zwaar

Zwaar

