UITVOERINGSBESLUIT KORTDUREND NADER VOORSCHRIFT
CERTIFICATIESCHEMA IKB EI
Op basis van artikel 22 Algemene Voorwaarden IKB Ei 2008 heeft de voorzitter van de
Stichting OVONED op 27 juli 2017 het volgende uitvoeringsbesluit vastgesteld:
Artikel 1
1. Alle IKB legeindbedrijven dienen aan de schemabeheerder, de stichting OVONED , aan te
geven of zij op of na 1 januari 2017 hun pluimvee wel of niet hebben behandeld of hebben
laten behandelen met Dega16 en/of fipronil. Melding dient naar waarheid te geschieden op
stalniveau uiterlijk 31 juli 2017 12 uur op een door OVONED aangegeven wijze.
2. Indien Dega16 en/of fipronil is gebruikt in één of meerdere stallen op een IKB legeindbedrijf,
is het afvoeren van eieren vanuit die stal(len) niet toegestaan, tenzij bemonstering door of
namens CI of de NVWA heeft plaatsgevonden en uit het analyse resultaat blijkt dat het
gehalte aan fipronil in de eieren onder de wettelijke norm van 0,005 mg/kg ligt.
3. Tijdens een controlebezoek op een IKB legeindbedrijf zal de CI monsters kunnen nemen van
eieren c.q. eieren meenemen van de in lid 2 bedoelde stal(len) van het IKB bedrijf ten
behoeve van onderzoek. De overige ten tijde van voornoemd controlebezoek op het IKB
bedrijf aanwezige eieren van de betreffende stal(len) dienen op het IKB bedrijf te blijven
totdat de analyse uitslag bekend is en daaruit gebleken is dat het gehalte aan fipronil in de
eieren onder de wettelijke norm van 0,005 mg/kg ligt.
4. Overtreding van het bepaalde in lid 1, 2 of 3 leidt tot schorsing van het IKB certificaat van het
betreffende bedrijf voor een periode van maximaal 6 maanden.
5. De kosten van bemonstering en analyse van eieren als omschreven in dit Uitvoeringsbesluit
komen voor rekening van het betreffende IKB bedrijf.
Artikel 2
Dit Uitvoeringsbesluit is van toepassing met ingang van 27 juli 2017 16 uur.
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