BIJLAGE VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (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 VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)
Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

Notitie
controleraport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

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 2 jaar.
Controleer of het bedrijf
in het bezit is van de
CPE-controle-rapporten
mbt HACCP of de
Hygiënecode Eieren over
het afgelopen jaar

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

E

Controleer, indien van
toepassing, of (een kopie
van) de uitgevoerde
corrigeren-de
maatregelen m.b.t. de
IKB-controles van het
afgelopen twee jaar in de
administratie opgenomen
zijn.
Controleer of het bedrijf
beschikt over een
klachtenregistratie.

Noteer per
afwijking of
corrigerende
maatregel is
uitgevoerd of
onderbouwing
waarom
voorschrift nvt is.

C

Noteer datum
laatste klacht,
indien geen
klachtregistratie
noteer reden.

B

A

ALGEMEEN

A10

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

Het bedrijf dient dit aan te
tonen d.m.v. aanwezige
IKB Ei controlerapporten
plus beoordelingen.

administratief

A3

Het bedrijf is regelmatig
CPE-controles vinden in
door het CPE gecontrobeginsel tenminste 4 keer
leerd of het bedrijf beper jaar plaats
schikt over een HACCPsysteem of werkt volgens
de Hygiënecode Eieren
van het PPE.
Indien van toepassing,
de uitgevoerde
corrigerende
maatregelen.

administratief

Het bedrijf beschikt over
een klachtenregistratie.

administratief

A8

A9

In deze registratie worden
de inkomende klachten
opgenomen inclusief
bewijs van afhandeling
van deze klachten (bv
kopie brief of aantekening
telefoongesprek). Onder
een klacht wordt verstaan
reacties van derden m.b.t.
de bedrijfsvoering van het
bedrijf.
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administratief

wisseling CI

NVT:
erkenningscontrole

Noteer data CPE- E
controlerapporten afgelopen
jaar.

NVT:
erkenningscontrole
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Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

administratief

Controle aan de hand
van de melding van een
besmet koppel van de
leverancier van de eieren in combinatie met de
afleverbonnen naar de
afnemer van de eieren.
Controleer alle meldingen en alle daarbij horende afleverbonnen sinds
de vorige IKB controle.
Controleer aan de hand
van de meldingen van
een besmet koppel of de
eieren aangevoerd zijn
op het bedrijf.

Noteer data
meldingen eieren
besmet koppel
sinds de vorige
IKB controle.

E

Noteer data van
aanvoer eieren
besmet koppel

D

Controleer van twee
weken van het afgelopen
kwartaal of het bedrijf per
partij een begeleidend
formulier heeft gekregen,
met de omschreven
informatie.

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

B

PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE

B12

Eieren, waarvan bekend De eieren dienen te
is dat deze afkomstig zijn worden afgezet aan de
van leghennenkoppels,
eiproductenindustrie.
die met Salmonella
Enteritidis of Salmonella
Typhimurium besmet
zijn, dienen aantoonbaar
afgezet te worden naar
de eiproductenindustrie

B13

Eieren waarvan bekend
In uitzonderingsgevallen
fysiek
is dat deze afkomstig zijn toegestaan mits duidelijk
van leghennenkoppels
herkenbaar en gescheiden
die met Salmonella
opgeslagen. Moet ook in
Enteritidis en/of Salmoadministratie vastgelegd
nella Typhimurium bezijn
smet zijn, mogen niet
aangevoerd worden op
het bedrijf
AANGELEVERDE ADMINISTRATIE

E
E1

De deelnemer heeft per
partij de volgende
informatie van het
leghennen bedrijf
ontvangen.

Het gaat om de volgende
informatie: a) Naam, adres en
KIP nummer pluimveehouder; b) Aantal eerste soort
(klasse A) eieren; c) Aantal
tweede soort (klasse B)
eieren; d) Leg-datum of
legperiode; e) nummer van
stal waarin eieren zijn
geproduceerd f) Kopieën van
de uitslagen van onderzoek
dat is uitgevoerd naar de aanwezigheid van Salmonella
Enteritidis en Typhimurium g)
(indien van toepassing)
vermelding of het IKB-eieren
zijn h) huisvestings-systeem
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administratief

NVT: geen
eieren van
Se/St besmet
koppel
aangevoerd
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Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

administratief

Controleer in de
administratie van 2
weken van het afgelopen
kwartaal de
aanwezigheid van de
schriftelijke bevestigingen voor het niet functioneren van de stempelapparatuur bij de leghennenhouder in de
bedrijfsadministratie.
Controleer of de
bevestigingen van de
afgelopen twee jaar
aanwezig zijn.
Neem steekproef van 5
toeleveranciers uit
aanvoeradministratie en
controleer of de aanvoergegevens daarvan
geregistreerd zijn in de
Ei-net database .

Noteer gegevens
max. 5
schriftelijke
bevestigingen in
de onderzochte
periode.

C

Noteer namen 5
toeleveranciers

C

Controleer van twee
weken in het afgelopen
kwartaal of op de
afleverbonnen van eieren
de afnemer is vermeld.
Controleer van twee
weken in het afgelopen
kwartaal of de namen en
printcodes van de
leveranciers per werkdag
in de bedrijfsadministratie
zijn opgenomen .

Noteer 5 namen
afnemers in
onderzochte
periode.

C

Noteer 5 namen
of printcodes in
onderzochte
periode.

C

E1g

De bedrijfsadministratie
bevat per werkdag de
schriftelijke bevestiging
van leveranciers waarvan
de stempelapparatuur
gedurende enige tijd niet
functioneerde.

E2

Het bedrijf registreert
wekelijks per
toeleverancier in de
Einetdatabase de
bijgaande gegevens.

F

EIGEN ADMINISTRATIE

F2

In de bedrijfadministratie
is de afnemer van de
eieren opgenomen.

administratief

F3

De bedrijfadministratie
bevat per werkdag;
minimaal de namen en
printcodes van de
leveranciers van de
eieren.

administratief

Per toeleverancier worden administratief
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.
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Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

G

AFGELEVERDE ADMINISTRATIE

G1

De deelnemer koppelt de
volgende informatie
wekelijks, per partij
eieren terug naar ieder
leghennenbedrijf
waarvan eieren
rechtstreeks worden
afgenomen.

Aantal eerste soort (klasse administratief
A) aangeleverde eieren.
Gemiddeld eigewicht van
eerste soort (klasse A)
eieren; .Aantal tweede
soort (klasse B)
aangeleverde eieren ;
Resultaten
kwaliteitsbeoordeling.

Controleer van twee
weken in het afgelopen
kwartaal of het bedrijf,
minimaal wekelijks per
partij eieren naar ieder
leghennenbedrijf,
waarvan eieren
rechtstreeks worden
afgenomen de
voorgeschreven
informatie terugkoppelt.

G2

De verzamelaar geeft
aan de afnemer per partij
eieren de volgende
informatie door:

G3

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

Naam, adres, woonplaats, administratief
registratienummer van
leverancier eieren.;
Houderijsysteem;
Legdatum of legperiode;
Salmonella Enteritidus en
Typhimurium uitslag;
Schriftelijke bevestiging
van leveranciers waarvan
de stempelapparatuur niet
functioneerde.
Per afnemer worden per
administratief
partij de volgende
gegevens vastgelegd in de
Ei-net database: aantal
eieren, huisvestingssysteem, Salmonellastatus; IKB/KAT status. De
Ei-net database staat
onder beheer van de
Stichting IKB Ei.

Controleer van twee
weken in het afgelopen
kwartaal of het bedrijf
aan zijn afnemers per
partij eieren de
voorgeschreven
informatie terugkoppelt.
Controleer tevens of
deze informatie van de
afgelopen twee jaar
aanwezig is.
Neem steekproef van 5
afnemers uit
administratie en
controleer of de
afvoergegevens daarvan
geregistreerd zijn in de
Ei-net database .
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Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

Noteer nummer + D
datum formulier
van 5
afleveringen van
de onderzochte
periode en maak
notitie van evt.
geconstateerde
afwijkingen of
onderbouwing
waarom
voorschrift NVT
is.
Noteer nummer + C
datum formulier
van 5
afleveringen van
de onderzochte
periode en maak
notitie van evt.
geconstateerde
afwijkingen.

Noteer namen 5
afnemers

NVT: geen
rechtstreekse
afname

C
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Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

Notitie: alleen
indien afwijking
geconstateerd

C

Noteer per
container of
afwijkingen
gevonden zijn.

C

Noteer data 5
formulieren met
eventuele
afwijkingen.

D

H

KWALITEIT EN TRACEERBAARHEID

H2

Alle administratie wordt,
indien niet anders
aangegeven, twee jaar
bewaard.
Alle pallets en
rolcontainers met
ongesorteerde eieren zijn
voorzien van een etiket.

Indien wetgeving anders
aangeeft, wordt wettelijke
termijn aangehouden.

administratief

Op dit etiket staan NAW,
printcode,
huisvestingssysteem en
keurmerk.

fysiek

De deelnemer voert een
ingangscontrole uit op de
kwaliteit van de
aangevoerde eieren.

Kwaliteitsbeoordeling is
administratief
conform de eisen aan
klasse A eieren (EU
handelsnormen Vo
589/2008) .Aanvullend
hierop ook beoordelen op.
aantal vlees- of bloedstippen Deze controle
wordt tenminste eenmaal
per twee weken uitgevoerd
van ieder koppel leghennen waarvan de eieren
worden aangeleverd. Ten
behoeve van de
ingangscontrole wordt per
koppel een steekproef van
90 eieren gebruikt.

H3

H4
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Controleer of de
bedrijfsadministratie
minimaal twee jaar wordt
bewaard.
Controleer of alle pallets
en rolcontainers met
ongesorteerde eieren zijn
voorzien van een etiket.
Controleer hiertoe minimaal 5 pallets of
rolcontainers.
Controleer van twee
weken in het afgelopen
kwartaal in de
aanvoeradministratie bij
5 formulieren of er
onderzoeksverslagen
aanwezig zijn die
aantonen dat eenmaal
per twee weken een
kwaliteitscontrole
uitgevoerd is.
Sorteeroverzicht wordt
ook geaccepteerd.
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Norm Voorschrift

Interpretatie voorschrift

H7

Het bedrijf voert één keer
per jaar een steekproef
uit per IKB leverancier
om te controleren of
scharrel, vrije uitloop of
biologische eieren geen
batterijtypische
afrolsporen dragen.

Controle middels UV
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.

I

INRICHTING

I6

De bedrijfsgebouwen zijn Zodanig dat kleuren
goed verlicht.
onderscheiden kunnen
worden.

J

BEDRIJFSVOERING

J2

Eieren afkomstig uit
verschillende
huisvestingssystemen
worden fysiek
gescheiden van elkaar
opgeslagen.

J3

Alle bij de deelnemer
aanwezige Klasse A
eieren, Klasse B eieren
en eieren niet geschikt
voor menselijke
consumptie worden
duidelijk gekenmerkt en
gescheiden bewaard.

Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

Controleer in een
steekproef van 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

fysiek

Controleer of de
bedrijfsgebouwen goed
verlicht zijn.

Notitie alleen
indien afwijking
geconstateerd

D

Pallets/containers worden
voorzien van etiket met
huisvestingssysteem

fysiek

Notitie alleen
indien afwijking
geconstateerd

D

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
fysiek 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

Notitie alleen
indien afwijking
geconstateerd

D
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Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode
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Norm Voorschrift
N

STEMPELPLICHT

N1

Eieren van IKB-erkende
en KAT-erkende
legbedrijven mogen
alleen aangevoerd
worden op het bedrijf als
deze voorzien zijn van de
juiste codering (zie N2)

N2

Eieren die bestemd zijn
om in de handel te
worden gebracht zijn
voorzien van een
stempel met de juiste
codering

N3

De onder N2 genoemde
code wordt onuitwisbaar
en te allen tijde goed
leesbaar aangebracht.

Interpretatie voorschrift

Meetmethode Interpretatie van de
meetmethode

Uitzondering hierop geldt
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. THT wel.
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.
Alleen van toepassing als fysiek
eieren in de onder N1
genoemde
uitzonderingsgevallen
ongestempeld aangevoerd
zijn.
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Notitie
controlerapport

Weging bij Alleen
NVT
overtreding controleren bij

Controleer de stempels
Notitie alleen
op de eieren eventueel in indien afwijking
combinatie met het
geconstateerd
calamiteitenformulier van
het toeleverende
pluimveebedrijf
Controleer hiertoe 5
pallets/containers

D

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

Notitie alleen
indien afwijking
geconstateerd

D

Controleer of de code
onuitwisbaar en goed
leesbaar op de eieren
staat. Controleer hiertoe
5 pallets/containers

Notitie alleen
indien afwijking
geconstateerd

D
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