
Hierbij wordt verklaard dat de pluimveeservice activiteit IKB PSB 

Plaagdierenbeheersing van het bedrijf

O.B.N. Ongedierte

gevestigd aan de Handelsweg 6

in HASSELT

UBN: 4000040

NL versie

Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

31 december 2022

Nieuwegein, 11 januari 2022

Namens Kiwa VERIN,

Dit certificaat is van kracht, vooropgesteld dat het bedrijf  blijft voldoen aan de door de regelinghouder vastgestelde 

criteria. Dat is het geval zolang het bedrijf is opgenomen in het register zoals gepubliceerd op de website 

www.avined.nl

V-303532

IKB PSB Plaagdierenbeheersing

Wordt verricht in overeenstemming met de Regeling IKB PSB (NL versie) 

voor pluimvee service bedrijven met de activiteit IKB PSB 

Plaagdierenbeheersing in overeenstemming met de:

- Algemene Voorwaarden IKB PSB,

- Erkenningsvoorwaarden IKB PSB voor pluimvee service bedrijven met de 

activiteit IKB PSB Plaagdierenbeheersing

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



Betreft : uitslag beoordeling IKB PSB Plaagdierenbeheersing

Uw kenmerk : 4000040

Nieuwegein, 11 januari 2022

O.B.N. Ongedierte

Handelsweg 6

8061 RL  HASSELT

Geachte heer/ mevrouw,

Op 15 september 2021 is uw bedrijf bezocht voor een controle van IKB PSB Plaagdierenbeheersing van de regeling  

IKB-PSB (NL versie). De controlebevindingen zijn, eventueel met aanvullend bewijs, beoordeeld door Kiwa VERIN.

Op basis van de controlebevindingen is aan uw bedrijf status 1 toegekend voor wat betreft het onderdeel IKB PSB 

Plaagdierenbeheersing. Eventuele aandachtspunten en / of opmerkingen zijn in de bijlage opgenomen. 

De regeling IKB-PSB bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Administratieve IKB-PSB (NL versie) controle;

- Fysieke IKB PSB controle (alleen bij de activiteit Laden);

- Administratie controle NEN 4400, niet van toepassing bij ZZP en Buitenland versie;  

In de bijlage is het certificaat toegevoegd en uw bedrijf wordt opgenomen in het openbaar register. In dit register 

worden alle bedrijven opgenomen die conform de regeling IKB-PSB zijn gecertificeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 088-9984310 of via 

certificatie@kiwaverin.nl.

Met vriendelijke groet,

Anne van der Burg

Kiwa VERIN



Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar

WegingOmschrijvingNorm
Op de werkbon wordt het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf ingevuld en 

correct vermeld.

PSB08A27n C

Tijdens de controle is geconstateerd dat het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf 

nog niet op de werkbon genoteerd wordt. Inmiddels heeft Kiwa VERIN een kopie van een 

aangepaste werkbon ontvangen. Hiermee is de tekortkoming opgelost.

De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actueel ADR-jaarverslag, welke door een ADR 

veiligheidsadviseur is opgesteld en getekend is.

PSB06D09 D

Per 1 april 2019 is het verplicht om een actueel ADR jaarverslag op het bedrijf te hebben. 

Tijdens de controle kon geen actueel ADR-jaarverslag getoond worden. Kiwa VERIN heeft 

inmiddels een kopie van een actueel ADR jaarverslag ontvangen welke door een ADR 

veiligheidsadviseur is opgesteld. Hiermee is de tekortkoming opgelost.


