
 
 

Nieuwsbrief Mei 2017 
 

De nieuwe versie van het IKM-lastenboek – versie 9 zal in werking treden vanaf 1 juni 2017 en zal vanaf deze datum 

van toepassing zijn. U kunt de nieuwe versie van het lastenboek terugvinden op :  www. ikm.be.  Enkele punten zijn 

aangepast (gewijzigd - toegevoegd - geschrapt), dit door een wijziging van de wetgeving inzake geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik (zie nieuwsbrief januari 2017).  

 

 Nomenclatuur : GMP wordt FCA (Feed Chain Alliance).  Er is geen verschil tussen beiden, ‘GMP Feed’ heeft enkel de 

naam veranderd. Beide logo’s kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden tot 22/05/2018. 

A10 De rundveehouder moet gedurende 5 jaar met een unieke nummering gekozen door de dierenarts, in 

chronologische volgorde en onafgebroken genummerd, de documenten (de voorschriften en/of de toedienings- en 

verschaffingsdocumenten) bijhouden die hem door de dierenarts of door de apotheker werden overhandigd. Het 

bewaren van deze documenten en documenten ter rechtvaardiging van kritische antibiotica indien aanwezig, vormt 

het inkomend geneesmiddelenregister. Bij alle diergeneeskundige behandelingen dient een digitaal of geschreven 

TVD opgesteld te worden binnen de 7 dagen. 

Nederland: Logboek 

A11 Ingeval van een voorraad geneesmiddelen voor een periode van meer dan 5 dagen  3 weken, is een contract voor 

bedrijfsbegeleiding door de bedrijfsdierenarts nodig.  

Nederland: een bilaterale overeenkomst met één geborgde rundveedierenarts (PVV). 

A13 
De melkveehouder mag een voorraad geneesmiddelen voor een periode van 5 dagen  3 weken voor een 

vervolgbehandeling hebben (zelfs na deze 5 dagen 3 weken kan nog een rest van medicijnen overblijven, ze mogen 

evenwel niet gebruikt worden door de producent behalve wanneer er een nieuw TVD opgemaakt wordt.) of van 

twee maanden (mits een contract voor bedrijfsbegeleiding). 

Nederland: Logboek 

A14 De geneesmiddelen moeten bewaard worden in hun originele verpakking conform de wettelijke verplichtingen. Die 

de identiteit van de leverancier (apotheker of dierenarts) moet bevatten en een nummer van het voorschrift of van het 

toedienings- en verschaffingsdocument of het lotnummer. 

Nederland: Logboek 

A20 NIEUW : Alle antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen aanwezig op het bedrijf worden door de 

verschaffer/dierenarts geregistreerd in de centrale database Bigame/AB-register vanaf 1/01/2018.  

(Dit punt heeft een A2 - gradatie  en zal in orde moeten zijn om een certificaat te behouden.) 

C16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C17 

Buitentanks moeten voldoen aan volgende technische normen: Tank is proper 

• Tank is voorzien van een automatische reiniging 

• Beveiligd mangat en beveiligd beluchtingsgat  

• Bediening en bewakingssysteem in het tanklokaal 

• Mogelijkheid tot beoordeling melk in het tanklokaal (uitzicht, geur, kleur, …) 

• Automatisch monsternamekraantje  in het tanklokaal (vanaf 01/03/2010) 

• Gestandaardiseerde koppeling RMO in het tanklokaal 

 

(Dit punt heeft een B – gradatie en  heeft een uitvoeringstermijn  van  6 maanden. De verificatie hiervan zal 

plaatsvinden tijdens de eerstvolgende audit) 

 

NIEUW: Bij nieuw geplaatste verticale koeltanks vanaf 1 juni 2017  is er een automatisch monsterkraantje aanwezig.  

(Dit punt heeft een A2 - gradatie en zal in orde moeten zijn om het IKM-certificaat te behouden). 

  

 

 

 

 

 


