BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik
dan in de inhoudsopgave op het deel van de voorschriften waarover
u meer wilt lezen.
Wilt u vanuit de voorschriften weer terug naar de inhoudsopgave,
druk dan op uw toetsenbord de toetsen Ctrl + Home tegelijkertijd in.
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Categorie indeling voorschriften
Categorie

Beoordeling

A

Bedrijf volledig aan een bepaald voorschrift voldoet.

B

Er is een tekortkoming, maar die vormt niet direct een bedreiging voor de gehanteerde
systeemdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld het niet compleet hebben van een aantal administratieve
zaken.
Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, tenzij meer dan 10 B’s worden geconstateerd.

C

Er is een tekortkoming geconstateerd die op de lange termijn een bedreiging vormt voor de
gehanteerde systeemdoelstellingen, zoals zaken die te maken hebben met registratie, etc.
Consequentie: de tekortkoming moet binnen 4 weken met een administratieve aanvulling hersteld
worden.

D

Er is een tekortkoming die de korte termijn een bedreiging vormt voor de gehanteerde
systeemdoelstellingen, zoals overtredingen op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid en
dierenwelzijn.
Consequentie: er vindt binnen 4 weken een herstelcontrole plaats op alle geconstateerde
tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens deze herstelcontrole hersteld zijn. In
voorkomende gevallen kan herstel ook via een administratieve aanvulling aangetoond worden.

E

De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde
systeemdoelstellingen, zoals overtredingen met betrekking tot verboden stoffen, bezettingsgraad,
stempeling, aanwezigheid niet IKB-erkend pluimvee, Salmonella onderzoeken en GMP.
Consequentie: schorsing IKB-certificaat voor een periode van maximaal 3 maanden.
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BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Norm

Voorschrift

A
A1

ALGEMEEN
Het bedrijf laat zich
vier keer per jaar
controleren op
naleving van de
voorschriften van de
regeling IKB Ei

A9

Het bedrijf is erkend
in het kader van de
Europese
Hygiëneverordening

A2

Het bedrijf is
regelmatig door het
NCAE gecontroleerd
of het bedrijf beschikt
over een HACCP
systeem of werkt
volgens de
Hygiënecode Eieren
van de ANEVEI.
Indien van
toepassing, de
uitgevoerde
corrigerende
maatregelen zijn in
de administratie
opgenomen.

A7

Interpretatie voorschrift

Meetmethode

Het bedrijf dient dit aan
administratief
te tonen d.m.v.
aanwezige IKB Ei
controlerapporten plus
beoordelingen.
Controles bestaan uit
één uitgebreide (aangekondigde) controle en
drie tussentijdse (onaangekondigde) controles.
Bedrijf heeft een
administratief
erkenningsnummer. Lijst
met erkende bedrijven is
te vinden op de website
www.ncae.nl
NCAE-controles vinden administratief
in beginsel tenminste 4
keer per jaar plaats
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administratief

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Controleer, indien het niet
om de erkenningscontrole
gaat, of het bedrijf in het
bezit is van de IKB Ei
controlerapporten plus
beoordelingen van het
afgelopen jaar.

Noteer data 2
meest recente
IKB controle
rapporten of
onderbouwing
waarom
voorschrift nvt is.

E

Nee

NVT:
erkenningscontrole

Controleer of bedrijf
voorkomt in de lijst met
erkende pakstations
(website www.ncae.nl)

Noteer
E
erkenningsnumm
er.

Nee

geen NVT
mogelijk

Controleer of het bedrijf in
hert bezit is van de NCAEcontrolerapporten mbt
HACCP of de Hygiënecode
Eieren over het afgelopen
jaar.

Noteer data
E
NCAEcontrolerapporten
afgelopen jaar.

Nee

geen NVT
mogelijk

Controleer, indien van
toepassing, of (een kopie
van) de uitgevoerde corrigerende maatregelen m.b.t.
de IKB-controles van het
afgelopen jaar in de administratie opgenomen zijn.

Noteer per afwijking of corrigerende maatregel is uitgevoerd
of onderbouwing
waarom voorschrift n.v.t. is.

Nee

NVT:
erkenningscontrole.

C
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Norm

Voorschrift

A8

Het bedrijf beschikt
over een
klachtenregistratie.

B
B13

E1

Interpretatie voorschrift

Meetmethode

In deze registratie worden
administratief
de inkomende klachten
opgenomen inclusief bewijs
van afhandeling (bv kopie
brief of aantekening
telefoongesprek). Onder
een klacht wordt verstaan
reacties van derden m.b.t.
de bedrijfsvoering of
producten van het bedrijf.
PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE
Eieren waarvan beIn uitzonderingsgevallen (bv fysiek
kend dat ze komen
eiproductenbedrijf op
van leghennenkopdezelfde locatie) toegestaan
pels die met Salmits duidelijk herkenbaar en
monella Enteritidis
gescheiden opgeslagen.
en/of Salmonella
Moet ook in administratie
Typhimurium besmet vastgelegd zijn.
zijn, mogen niet
aangevoerd worden
op het pakstation.
AANGELEVERDE ADMINISTRATIE
Het bedrijf ontvangt
Het gaat om de informatie:
per container of
a) Naam, adres en KIPpallet een
nummer pluimveehouder;
begeleidend
b) Aantal eerste soort eierformulier met de
en; c) Aantal tweede soort
bijgaande informatie. eieren; d) Legdatum of
De begeleidende
legperiode; e) nummer van
formulieren worden
stal waarin eieren zijn gegesorteerd per
produceerd f) Kopieën van
pluimveehouder
uitslagen onderzoek dat is
twee jaar bewaard.
uitgevoerd naar de aanwezigheid van Salmonella
Enteritidis en Typhimurium.
g) (indien van toepassing)
vermelding of het IKBeieren zijn
h) huisvestingssysteem
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administratief

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Controleer of het bedrijf
beschikt over een
klachtenregistratie.

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Noteer datum
B
laatste klacht,
indien geen
klachtregistratie
noteer reden.

Nee

geen NVT
mogelijk

Controleer aan de hand van
de meldingen van een
besmet koppel of de eieren
aangevoerd zijn op het
pakstation.

Noteer data
van aanvoer
eieren besmet
koppel.

Ja

geen NVT
mogelijk

Controleer van twee weken
van het afgelopen kwartaal of
het bedrijf per container of
pallet een begeleidend
formulier heeft gekregen, met
de omschreven informatie.
Controleer van 5 afleveringen
of de uitslagen van het
salmonella onderzoek per
bedrijf in de administratie
aanwezig zijn.

Noteer nummer B
+ datum
formulier van 5
afleveringen
van de
onderzochte
periode en
maak notitie
van evt.
geconstateerde
afwijkingen.

Nee

geen NVT
mogelijk

D

4

Norm

Voorschrift

Meetmethode

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

administratief

Controleer in de administratie
van twee weken van het
afgelopen kwartaal de
aanwezigheid van de
schriftelijke bevestigingen
voor het niet functioneren van
de stempelapparatuur bij de
leghennenhouder in de
bedrijfsadministratie.

Noteer
gegevens max.
5 schriftelijke
bevestigingen
in de
onderzochte
periode

C

Nee

geen NVT
mogelijk

administratief

Controle op registratie in Einet vindt plaats op basis van
een controleprotocol dat als
bijlage bij de voorschriften
wordt gevoegd

Zie
C
controleprotoco
l

Nee

geen NVT
mogelijk

Onder alternatieve
administratief
huisvestingssystemen wordt
verstaan: scharrel, vrije
uitloop en biologisch.
Aanvoer van bedrijven die
wel een SKAL, maar geen
IKB en/of KAT certificaat
hebben is niet toegestaan.
Eieren geproduceerd Deze bepaling houdt in dat administratief
door een IKB-Ei
alle schakels in de keten
erkend legbedrijf, die een IKB-erkenning moeten

Controleer in
aanvoeradministratie van 2
weken van het afgelopen
kwartaal of alle aangevoerde
alternatieve eieren afkomstig
zijn van IKB of KAT erkende
legbedrijven

Noteer
gecontroleerde
weken

D

Ja

geen NVT
mogelijk

Controler in
aanvoeradministratie van 2
weken van afgelopen

Noteer
gecontroleerde
weken

D

Ja

geen NVT
mogelijk

E1

E1g

E2

E3

E4

Interpretatie voorschrift

De gegevens onder ad f
(uitslagen Salmonella
onderzoek) moeten wel per
toeleverend bedrijf
aanwezig zijn, maar dit
hoeft niet per container of
pallet verstrekt te worden.
De
bedrijfsadministratie
bevat per werkdag
de schriftelijke
bevestigingen van
die
leghennenhouders
waarvan de
stempelapparatuur
gedurende enige tijd
niet functioneerde.
Het bedrijf registreert
wekelijks per
toeleverancier in de
Einetdatabase de
bijgaande gegevens.

Per toeleverancier worden
per stal de volgende
gegevens vastgelegd in de
Ei-net database: Kip
nummer, aantal eieren,
huisvestingssysteem,
Salmonella-status; IKB/KAT
status. De Ei-net database
staat onder beheer van de
Stichting IKB Ei.

Aangevoerde eieren
uit alternatieve
huisvestingssysteme
n mogen alleen
afkomstig zijn van
IKB- of KAT erkende
legbedrijven
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Norm

Voorschrift

E4

aan het pakstation
hebben. Dat geldt dus ook
geleverd zijn door
voor verzamelaars en
een niet IKB-Ei
andere pakstations. Als dat
erkend bedrijf
niet het geval is, mogen
mogen niet onder
eieren niet onder IKB Ei
IKB Ei keurmerk
keurmerk in de handel
afgezet worden.
gebracht worden.
EIGEN ADMINISTRATIE

F

Interpretatie voorschrift

F4

Er is per
sorteermachine een
sorteerregister
aanwezig waarin is
vastgelegd hoeveel
eieren per
leverancier zijn
gesorteerd.

G

AFGELEVERDE ADMINISTRATIE

G2

Het bedrijf registreert
wekelijks per
afnemer in de
Einetdatabase de
volgende gegevens.

H
H2

KWALITEIT EN TRACEERBAARHEID
Alle administratie
Indien wetgeving anders
wordt, indien niet
aangeeft, wordt wettelijke
anders aangegeven, termijn aangehouden. Dit
twee jaar bewaard.
betreft alleen de
administratie relevant in het
kader van deze IKB
voorschriften.

Meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Controleer of er per
sorteermachine een
sorteerregister aanwezig is.
Controleer per sorteerregister
van twee weken in het
afgelopen kwartaal, of is
vastgelegd hoeveel eieren er
per leverancier gesorteerd
zijn.

Noteer 5
namen van
leveranciers
van
onderzochte
periode

C

Nee

geen NVT
mogelijk

Controle op registratie in Einet vindt plaats op basis van
een controleprotocol dat als
bijlage bij de voorschriften
wordt gevoegd

Zie
C
controleprotoco
l

Nee

geen NVT
mogelijk

Nee

geen NVT
mogelijk

kwartaal of eieren afkomstig
zijn van IKB-erkende
toeveranciers. Indien geen
IKB-erkende toeleveranciers
controleer of deze eieren
onder IKB keurmerk afgezet
zijn.

administratief

Per afnemer worden per
administratief
partij de volgende gegevens
vastgelegd in de Ei-net
database: aantal eieren,
huisvestingssysteem,
Salmonella-status; IKB/KAT
status. De Ei-net database
staat onder beheer van de
Stichting IKB Ei.
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Interpretatie meetmethode

administratief

Controleer of de
Notitie: alleen
bedrijfsadministratie minimaal indien afwijking
twee jaar wordt bewaard.
geconstateerd.

D

6

Norm

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

H3

Alle pallets en
rolcontainers met
ongesorteerde eieren
zijn voorzien van een
etiket.

H4

H6

H7

H8

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Op dit etiket staan NAW, fysiek
printcode,
huisvestingssysteem en
(indien van toepassing)
keurmerk.

Controleer of pallets en
rolcontainers met
ongesorteerde eieren zijn
voorzien van een etiket met
de juiste gegevens.
Controleer hiertoe minimaal 5
pallets of rolcontainers.

Noteer per
container of
afwijkingen
gevonden zijn.

C

Ja

geen NVT
mogelijk

Eenmaal per twee
weken wordt per koppel
leghennen een
kwaliteitscontrole
uitgevoerd Het bedrijf
voert hiervoor per
koppel een steekproef
van 90 eieren uit.

Kwaliteitsbeoordeling is
conform de eisen aan
klasse A eieren (EUhandelsnormen Vo
589/2008). Aanvullend
hierop ook beoordelen
op aantal vlees- of
bloedstippen

administratief

Controleer van twee weken in
het afgelopen kwartaal in de
aanvoeradministratie bij 5
formulieren of er onderzoeksverslagen zijn die aantonen dat
eenmaal per 2 weken per
koppel een kwaliteitscontrole
uitgevoerd is. Sorteeroverzicht
wordt ook geaccepteerd.

Noteer data 5
D
formulieren met
eventuele
afwijkingen.

Nee

geen NVT
mogelijk

Dagelijks wordt tenminste
van één partij eieren een
uitgangs-controle
uitgevoerd. Controle
wordt o.b.v. de
voorwaarden gesteld in
H4 uitgevoerd.
Het keurmerk IKB-Ei mag
uitsluitend worden
gebruikt voor klasse A
eieren die komen van
IKB-Ei erkende
leghennenhouders en
waarbij het percentage
kwaliteitsgebreken aan de
minimaal vereiste normen
voldoet.

Het bedrijf kan dit
aantonen d.m.v.
onderzoeksverslag.

administratief

Controleer van twee weken
van het afgelopen kwartaal of
er per week
uitgangscontroles hebben
plaatsgevonden.

Noteer
resultaten van
gecontroleerde
periode

B

Nee

geen NVT
mogelijk

Het percentage
kwaliteitsgebreken op
bovengenoemde
eigenschappen is per
partij klasse A eieren
maximaal 4% (met
maximaal 2% breuk of
barst en 1% vlees- of
bloedstippen).

administratief

Controleer van twee weken
van het afgelopen kwartaal of
eieren die niet aan de
minimale vereiste
eigenschappen voldeden
(aan de hand van uitslag
uitgangscontrole) onder het
keurmerk IKB-ei verhandeld
zijn.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Nee

geen NVT
mogelijk

Het bedrijf voert Het
bedrijf voert bij nieuwe
leveranciers van
scharrel- vrije uitloop of
biologische eieren
eenmalig een controle
uit op de aanwezigheid
van batterijtypische

Controle via UV lampen
fysiek
volgens "handboek voor
het aantonen van
herkomst eieren"
uitgegeven door KAT, mei
1998. Het bedrijf maakt dit
aantoonbaar met
resultaten onderzoek per
IKB leverancier.

Controleer in een steekproef
van nieuwe 5 IKB
leveranciers of het pakstation
in het afgelopen jaar een
steekproef uitgevoerd heeft
op de aan- (af)wezigheid van
batterijtypische afrolsporen.

Noteer
KIPnummers
leveranciers
plus uitkomst
onderzoek

B

Nee

NVT: alleen
kooi-eieren.
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Norm

Voorschrift

H8

afrolsporen op de
eieren.
Het bedrijf voert bij
leveranciers van
scharrel, vrije uitloop of
biologische eieren waar
op dezelfde locatie ook
leghennen in kooi- of
koloniehuisvesting
worden gehouden,
eenmaal per kwartaal
een controle uit op de
aanwezigheid van
batterijtypische
afrolsporen op de
eieren.

H11

I
I6

INRICHTING
De bedrijfsgebouwen
zijn goed verlicht.

I8

Ten behoeve van het
sorteerproces beschikt
het bedrijf over een
permanente schouwinrichting.

I10

Het bedrijf beschikt over
een geijkte /
gecalibreerde
gewichtssorteermachine
.

Interpretatie voorschrift

Meetmethode

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Controle middels UV
fysiek
lampen volgens
"handboek voor het
aantonen van herkomst
van eieren"uitgegeven
door KAT, mei 1998. Het
bedrijf maakt dit
aantoonbaar a.d.h.v.
resultaten onderzoek
per IKB leverancier.

Controleer in een steekproef
van 5 IKB leveranciers die op
dezelfde locatie zowel
alternatieve huisvesting als
kooi/koloniehuisvesting
hebben of het pakstation in
het afgelopen jaar elk
kwartaal een onderzoek
uitgevoerd heeft op de aan(af)wezigheid van
batterijtypische afrolsporen.

Noteer
KIPnummers
leveranciers
plus uitkomst
onderzoek

B

Nee

NVT: alleen
kooi-eieren.

Zodanig dat kleuren
onderscheiden kunnen
worden.
Schouwinrichting moet
vastzitten aan de
sorteermachine.

Controleer of de
bedrijfsgebouwen goed
verlicht zijn.
Controleer of er een
permanente schouwinrichting
is.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.
Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Nee

geen NVT
mogelijk

D

Nee

geen NVT
mogelijk

D

Nee

geen NVT
mogelijk

fysiek

fysiek

Gewichtssorteermachine fysiek /
wordt één keer per jaar
administratief
door een externe partij
geijkt. Daarnaast vindt
er elke 3 maanden een
interne ijking plaats. De
resultaten van de
ijkingen (incl. eventuele
herstelacties) worden
geregistreerd.
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Controleer of er een geijkte / Noteer data
gecalibreede
ijking in
gewichtssorteermachine
afgelopen jaar
aanwezig is. Controleer aan
de hand van de administratie
of de gewichtssorteermachine
volgens de voorgeschreven
frequentie geijkt is.
Controleer of eventuele
herstelacties vastgelegd zijn.

8

Norm

Voorschrift

J
J1

BEDRIJFSVOERING
Het bedrijf is verplicht
ervoor te zorgen dat
eieren binnen 10 dagen
na legdatum gesorteerd
en verpakt zijn.

J2

J3

Interpretatie voorschrift

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Het bedrijf maakt dit
administratief
inzichtelijk aan de hand
van ontvangen
formulieren van de
pluimveehouder (zie
E1). Deze voorwaarde
geldt niet voor eieren die
bestemd zijn voor de
eiproductenindustrie.
Deze eieren worden dan
als zodanig herkenbaar
gekenmerkt en apart
opgeslagen.

Controleer van vijf aanwezige
pallets / containers met
gesorteerde en verpakte
eieren de legdatum aan de
hand van formulier E1.
Controleer of deze datum <10
dagen geleden is.

Eieren afkomstig uit
verschillende
huisvestingssystemen
worden gescheiden van
elkaar opgeslagen.

Pallets/containers
worden voorzien van
etiket met
huisvestingssysteem

fysiek

Alle op het bedrijf
aanwezige klasse A,
klasse B eieren en
eieren niet geschikt voor
menselijke consumptie
duidelijk gekenmerkt en
gescheiden bewaard.

Eieren, die ongeschikt
zijn voor menselijke
consumptie worden
dagelijks afgevoerd uit
de bedrijfsgebouwen of
zodanig bewaard en
geëtiketteerd dat
vermenging met eieren
bedoeld voor menselijke
consumptie wordt
uitgesloten

fysiek

Controleer of eieren
afkomstig uit verschillende
huisvestingssystemen
gescheiden van elkaar
worden opgeslagen,
controleer hiertoe 5 pallets /
containers.
Controleer of de aanwezige
verschillende soorten eieren
duidelijk gekenmerkt en
gescheiden worden bewaard.
Controleer hiertoe 5 pallets /
containers.
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Meetmethode

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Notitie: alleen
D
indien afwijking
geconstateerd
of
onderbouwing
waarom
voorschrift NVT
is.

Ja

NVT: eieren
bestemd voor
de
eiproductenin
dustrie.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd

D

Ja

geen NVT
mogelijk

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd

D

Ja

geen NVT
mogelijk
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Norm

Voorschrift

N
N1

STEMPELPLICHT
Eieren mogen alleen
aangevoerd worden op
het pakstation als deze
voorzien zijn van de
juiste codering (zie N3).

N2

De codering op eieren
die worden verhandeld
onder het Ei-Keurmerk
IKB komt overeen met
de benaming op de
eindverpakking.
Eieren die bestemd zijn
om in de handel te
worden gebracht, zijn
voorzien van de juiste
codering

N3

N4

De onder N3 genoemde
code wordt onuitwisbaar
en te allen tijde goed
leesbaar aangebracht.

Interpretatie voorschrift

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

Uitzondering hierop is
Fysiek
indien het betreffende
toeleverende
pluimveebedrijf middels
een
calamiteitenformulier
heeft aangegeven niet in
staat te zijn zelf de
voorgeschreven
codering op de eieren
aan te brengen.
fysiek

Controleer bij de
aangevoerde eieren op de
stempels op de eieren
eventueel in combinatie met
het calamiteitenformulier van
het toeleverende
pluimveebedrijf. Controleer
hiertoe 5 pallets / containers.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Ja

geen NVT
mogelijk

Controleer of de codering op
de eieren overeen komt met
de benaming op de
eindverpakking, controleer
hiertoe 5 pallets / containers.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Ja

geen NVT
mogelijk

Code bestaat uit a) code fysiek
houderijsysteem (kooi:
3, scharrel: 2, vrije
uitloop: 1, biologisch: 0)
b) code land van
herkomst c)
registratienummer
legbedrijf d) 2-cijferig
stalnummer.
Stalnummer niet
verplicht voor eieren
afkomstig van niet-IKB
of niet-KAT bedrijven.
Voor eieren met
fysiek
onleesbare merktekens
wordt bij de controle van
partijen en verpakkingen
een tolerantie van 20%
toegestaan.

Controleer of eieren die
bestemd zijn om in de handel
te worden gebracht, zijn
voorzien van een stempel
met de volgende informatie,
controleer hiertoe 5 pallets /
containers:

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Ja

geen NVT
mogelijk

Controleer met inachtneming Notitie: alleen
van een tolerantie van 20% of indien afwijking
de code onuitwisbaar en
geconstateerd.
goedleesbaar op de eieren
staat, controleer hiertoe
(indien aanwezig) 5 pallets /
containers met zelf
gecodeerde eieren.

D

Ja

geen NVT
mogelijk
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Norm

Voorschrift

N5

De tekst met uitleg over
de codering, is duidelijk
en te allen tijde goed
leesbaar op de
eindverpakking
geplaatst..
Klasse A eieren die
onder het IKB Ei
Keurmerk verhandeld
worden, krijgen een
maximale THT datum
van 23 dagen, gerekend
vanaf de dag van
uitlevering.

N6

Interpretatie voorschrift

Wettelijke maximale
T.H.T-termijn van 28
dagen vanaf legdatum
mag niet overschreden
worden.

IKB Ei voorschriften Pakstations versie 3.3
01-05-2014

Meetmethode

Interpretatie meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij
overtreding

Controleren bij
tussentijdse
controle:

NVT

fysiek

Controleer of de uitleg op de
eindverpakking leesbaar is.
Controleer hiertoe 5 pallets /
containers.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

D

Ja

geen NVT
mogelijk

administratief/ Controleer van 5 pallets /
fysiek
containers met IKB eieren de
THT datum, controleer of
deze maximaal 23 dagen
verwijderd is van de datum
van uitlevering.

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd.

B

Ja

geen NVT
mogelijk
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