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Toelichting
top
Met het oog op de voedselveiligheid moet de traceerbaarheid van levensmiddelen, en dus ook van eieren, in alle stadia
van de productie, de verwerking en de distributie kunnen worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor pakstations, waar
eieren naar kwaliteit en gewicht worden gesorteerd.
Naast de regels die in het kader van het hygiënepakket zijn gesteld, zijn met het oog op de gemeenschappelijke
marktordening ook handelsnormen van toepassing. Deze hebben hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend betrekking op
pakstations.

Eieren in de schaal - met uitzondering van gebroken eieren, bebroede eieren en gekookte eieren - die zijn gelegd door
kippen van de soort Gallus gallus en die geschikt zijn voor directe menselijke consump-tie of voor de bereiding van
eiproducten
De niet-verwerkte ei-inhoud na verwijdering van de schaal
Eieren waarvan de schaal beschadigd is, en waarvan de eivliezen geen breuken vertonen
Eieren waarvan zowel de schaal als de eivliezen breuken vertonen waardoor de ei-inhoud in aanraking komt met de
lucht
Eieren, vanaf het moment dat zij in de broedmachine zijn gelegd
Een pakstation in de zin van Verordening (EG) nr. 853/2004 waaraan overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de
onderhavige verordening een vergunning is verleend en waar eieren naar kwaliteit en gewicht worden gesorteerd
Verwerkte producten die verkregen worden door de verwerking van eieren, bestanddelen of mengsels van eieren, of
door verdere verwerking van verwerkte producten;
Een onmiddellijke verpakking voor eieren van klasse A of B, met uitzondering van transportverpakkingen en houders
voor industriële eieren
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Losse verkoop
Verzamelaar
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Detailverkoop van eieren aan de eindverbruiker, andere dan die in verpakkingen;
Iedere inrichting die is geregistreerd overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 852/2004 om eieren van een
producent op te halen teneinde deze te leveren aan een pakstation, aan een markt die uitsluitend verkoopt aan
groothandelaren wier bedrijven als pakstation zijn erkend, of aan levensmiddelenbedrijven en nietlevensmiddelenbedrijven
Uiterste verkoopdatum
De maximumtermijn voor de levering van eieren aan de eindverbruiker overeenkomstig bijlage III, sectie X, hoofdstuk
I, punt 3, van Verordening (EG) nr. 853/2004
Levensmiddelenindustrie
Iedere inrichting die eiproducten voor menselijke consumptie produceert, met uitzondering van grootkeukens
Niet-levensmiddelenindustrie
Ieder bedrijf dat eiproducten produceert die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd
Grootkeuken
Een instelling als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2000/13/EG
Industriële eieren
Eieren die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd
Partij
Eieren in verpakkingen of los, van éénzelfde, op één plaats gelegen productie-inrichting of paksta-tion, met éénzelfde
legdatum of datum van minimale houdbaarheid of verpakkingsdatum, dezelfde houde-rijmethoden, en in het geval van
gesorteerde eieren, dezelfde kwaliteits- en gewichtsklasse
Ompakken
Het fysiek overbrengen van eieren in een andere verpakking of het opnieuw merken van een verpakking met eieren
In de handel brengen
Het in voorraad hebben van eieren met het oog op de verkoop, met inbegrip van het te koop aanbieden, opslaan,
verpakken, etiketteren, leveren of enige andere vorm van overdracht, al dan niet kosteloos
Marktdeelnemer
Een producent en iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het in de handel brengen van eieren
Productie-inrichting
Een overeenkomstig Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie geregistreerde inrichting waar leghennen worden
gehouden
Eindverbruiker
De laatste verbruiker van een levensmiddel die het niet als deel van een levensmiddelenexploitatie of -activiteit zal
gebruiken
Producentencode
Het registratienummer van de productie-inrichting overeenkomstig punt 2 van de bijlage bij Richtlijn 2002/4/EG
Verantwoordelijkheid bedrijf.
Het bedrijf is primair verantwoordelijk voor de naleving van de op zijn handelen betrekking hebbende handelsnormen
voor eieren. Deze verantwoordelijkheid wordt hieronder nader toegelicht.
top
EISEN AAN VERGUNNING
Het pakstation heeft een vergunning Aan alle pakstations zal vanaf 1 januari 2014 (opnieuw) een vergunning worden verleend. Uiterlijk 31 december 2015
van de NCAE.
dienen alle pakstations over een vergunning van de NCAE te beschikken.
Een vergunning wordt verleend als wordt voldaan aan de eisen bij punt 2.2. Bij het verlenen van een vergunning wordt
een code toegekend die voor zover mogelijk aansluit bij het nummer toegekend in het kader van het hygiënepakket en
de registratie bij het PPE.
Het pakstation beschikt over de
Een pakstation moet beschikken over:
noodzakelijke bedrijfsruimten en
a) een adequate schouwinrichting, automatisch of gedurende de hele bedrijfstijd bezet, waarmee de kwaliteit van elk ei
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installaties om eieren onder
bevredigende omstandigheden te
kunnen behandelen.
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afzonderlijk kan worden onderzocht, of een andere geschikte uitrusting;
b) een apparaat voor het meten van de hoogte van de luchtkamer;
c) uitrusting voor het sorteren van eieren naar gewicht;
d) een of meer geijkte weegtoestellen voor het wegen van eieren;
e) uitrusting voor het merken van eieren.
Wanneer het pakstation alleen werkt voor de eiproductenindustrie zijn voorzieningen voor het indelen van eieren naar
gewicht niet vereist.

ONTVANGST,
TRANSPORTVERPAKKING,
BEGELEIDEND DOCUMENT
EIEREN
De toeleverende
legpluimveehouderijen zijn
voldoende geïdentificeerd.

top

De eieren zijn t.a.v. de door te
leveren transportverpakkingen
voldoende traceerbaar.

Er moet een systematiek of procedure operationeel zijn waaruit blijkt aan wie de eieren zijn afgeleverd. In verband
hiermee moeten de afgeleverde producten adequaat zijn geëtiketteerd en/of gedocumenteerd.
De administratie inzake afgeleverde eieren moet ten minste de NAW van de bestemming bevatten. De identificatie van
de partij moet eenduidig zijn met partijbeschrijving, partijcodering, datum verzending, en/of nummer
handelsdocument.

De leveranties eieren moeten naar leverancier identificeerbaar zijn.
Per geleverde partij eieren moet bekend zijn van welke leverancier (NAW verzendplaats) deze afkomstig is.
Partijen moeten hierbij voldoende identificeerbaar zijn met bijvoorbeeld partijcodering en –beschrijving.
Dit moet in een zodanige procedure operationeel zijn dat de informatie binnen maximaal 4 uur aan de NCAE kan
worden verstrekt.

Op verzoek moet de met het oog op tracering noodzakelijke informatie snel aan de NCAE ter beschikking gesteld
worden (in maximaal 4 uur beschikbaar).
Afgeleverde eieren moeten zodanig traceerbaar zijn dat indien nodig deze gericht uit de handel kunnen worden
genomen, of de gebruikers adequaat geïnformeerd kunnen worden.

2.3

De aanduiding op de
Zie de toelichting bij 2.2
transportverpakking is voorzien van:
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a) naam en adres van het
producerende bedrijf;
b) producentencode van het
producerende bedrijf;
c) aantal eieren en/of het gewicht;
d) legdatum of legperiode;
e) datum van verzending.

Toelichting

2.4

De in 2.3 bedoelde gegevens op de Zie de toelichting bij 2.2
transportverpakking worden niet
eerder verwijderd dan op het
moment dat de eieren uit de
transportverpakking worden gehaald
om te worden gesorteerd, gemerkt
en verpakt, danwel voor verdere
verwerking.

2.5

De in 2.3 bedoelde gegevens op de
transportverpakking worden ook op
de begeleidende documenten
vermeld.
TERMIJNEN
De eieren worden binnen 10 dagen
na het leggen gesorteerd, gemerkt en
verpakt.

3
3.1

3.2

Bij elk begeleidend document dienen de etiketten van de bijbehorende transportverpakkingen te worden bewaard.
De begeleidende documenten en de etiketten op de transportverpakking dienen ten minste 1 jaar te worden bewaard
(zie ook de toelichting bij 16.9).
top

Eieren die als ‘extra’ of ‘extra vers’ De woorden ‘extra’ en ‘extra vers’ voor A-eieren mogen tot en met de 9de dag na het leggen worden gebruikt.
in de handel worden gebracht,
Sorteren, merken en verpakken binnen 4 dagen na het leggen geeft 5 dagen ruimte voor de afzet.
worden binnen 4 dagen na het
Op de verpakking van de eieren moet de termijn van 9 dagen goed zichtbaar en duidelijk leesbaar zijn aangegeven.
leggen gesorteerd, gemerkt en
verpakt.
In dat geval is ook de termijn van 9
dagen op de verpakking

NCAE

Toelichting handelsnormen voor eieren – pakstations
november 2013

6

3.3
3.4

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

5.3

Onderwerp
aangebracht.
Op de verpakking wordt de juiste
THT aangebracht.
De eieren worden uiterlijk 21 dagen
na de legdatum verkocht.

Toelichting

Eieren die zijn of kunnen worden
bestemd voor klasse A, mogen geen
verduurzamingsbehandeling

Het verduurzamen van eieren die zijn of kunnen worden bestemd voor klasse A, is niet toegestaan. Er zijn in
Nederland geen verduurzamingsbehandelingen bekend in relatie tot klasse A eieren.

De maximum THT datum is 28 dagen na de legdatum.

Eieren moeten uiterlijk 21 dagen na de legdatum aan de eindgebruiker worden verkocht. Hierbij moet er ook nog
rekening mee gehouden worden dat er nog tijd is om de eieren via de distributieketen aan de eindverbruiker te
verkopen.
Deze vereiste geldt niet als de eieren worden geleverd aan een eiproductenproducent voor verwerking tot eiproduct.
Dit moet dan wel duidelijk op en bij de partij te worden aangegeven.
INTRAVERKEER VAN EIEREN top
Eieren die worden doorgeleverd aan Eieren die door een productie-inrichting aan een verzamelaar, een pakstation of een niet-levensmiddelenbedrijf in een
een afnemer buiten Nederland, zijn andere lidstaat worden geleverd, moeten worden gemerkt met de producentencode voordat zij de productie-inrichting
voorzien van de producentencode.
verlaten.
Een uitzondering is gemaakt voor gebarste of bevuilde eieren, wanneer het om technische redenen niet mogelijk is
deze eieren te merken.
Onder bepaalde strikte voorwaarden kan de lidstaat van verzending na voorafgaande goedkeuring van de lidstaat van
bestemming vrijstelling van de merkplicht verlenen.
Eieren die worden ontvangen van
Zie de toelichting bij 4.1
een buiten Nederland gevestigde
toeleverancier, zijn voorzien van de
producentencode.
top
BEHANDELING KLASSE A
EIEREN
Eieren die zijn of kunnen worden
Eieren van klasse A mogen niet kunstmatig worden gekoeld < + 5 °C.
bestemd voor klasse A, worden niet Eieren die tijdens het transport van minder dan 24 uur en in de detailhandel gedurende minder dan 72 uur zijn bewaard
kunstmatig gekoeld bij een
bij een temperatuur van minder dan + 5 °C, worden niet als gekoelde eieren aangemerkt.
temperatuur van minder dan + 5 °C.
Eieren die zijn of kunnen worden
In Nederland is het wassen van eieren niet toegestaan.
bestemd voor klasse A, worden niet
gewassen.
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ondergaan.
HOUDERIJMETHODE
Op de verpakking / het etiket van
eieren van klasse A is het
houderijsysteem vermeld.
De producentencode is op of binnen
de verpakking toegelicht.

Het is aantoonbaar dat bij de
aanduiding van de houderijmethode
wordt voldaan aan de eisen van het
houderijsysteem.

Toelichting
top
Geldt alleen voor kleinverpakking.
Alleen de volgende aanduidingen t.a.v. het houderijsysteem mogen worden gebruikt:
- Eieren van hennen met vrije uitloop;
- Scharreleieren;
- Kooi-eieren;
- Biologisch (door SKAL geautoriseerd / aantoonbaar)
In geval van kooi-eieren mag dit worden aangevuld tot “aangepaste kooi” of “verrijkte kooi”.
Deze aanduiding moet ook op de omverpakking (pallet, omdoos, e.d.) te worden aangebracht.
Op of binnenin de verpakking moet de producentencode worden toegelicht, in het bijzonder t.a.v. het
houderijsysteem.
Het pakstation moet aantoonbaar hebben dat de toeleverende legpluimveehouderijbedrijven voldoen aan de voor de
onderscheiden houderijsystemen geldende voorschriften.
Als de aanduiding ‘code 1’ op het ei en ‘vrije uitloop’ op de verpakking wordt gebruikt, moet het houderijsysteem ten
minste aan de hiervoor gestelde eisen voldoen.
Hetzelfde geldt voor de aanduiding ‘code 2’ en ‘scharrel’, respectievelijk ‘code 3’ en ‘kooi’.
De aanduiding ‘kooi-eieren’mag worden aangevuld met de aanduiding ‘aangepaste kooi’ of ‘verrijkte kooi’, omdat
alleen kooi-eieren nog van houderijsystemen afkomstig mogen zijn die voldoen aan artikel 6 van Rl 1999/74/EG.
Voor een gedetailleerde toelichting op deze vermeldingen zie punt 8 (Houderijmethode) in het document Toelichting
handelsnormen legeindpluimveehouderij.

7
7.1

VERMELDING
VOEDINGSWIJZE
Indien de voedingswijze van de
kippen op de verpakking van de
eieren wordt vermeld, wordt aan de
hiervoor geledende bepalingen
voldaan.

NCAE

top
Wanneer een vermelding van granen op de verpakking wordt aangebracht, dient het pakstation aantoonbaar te hebben
dat de voedergift aan de leghennen van de betreffende toeleverende legeindpluimveehouderijen
ten minste voor 60 % uit graan en graanbijproducten bestaat, waarbij het gewichts-percentage graanbijproducten niet
meer is dan 15 %.
Als een specifieke graansoort wordt vermeld, moet de voedergift voor ten minste 30 % uit deze graansoort bestaan.
Als meerdere graansoorten worden genoemd, moet elke vermelde graansoort ten minste 5 gewichtsprocent van de
Toelichting handelsnormen voor eieren – pakstations
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voedergift uitmaken.
Wanneer een voedingswijze op de verpakking wordt vermeld, moet de betreffende legeindpluimveehouder de
volgende gegevens per voedingswijze bijhouden:
- de hoeveelheid en soort geleverd en/of ter plaatse bereid voeder (het soort voeder is zodanig gespecificeerd
(receptuur) dat aantoonbaar aan de overeenkomstige minimum samenstellingseisen wordt voldaan)
- de datum van levering van het diervoeder.
Voor de aantoonbaarheid bij het pakstation is het nodig dat een kopie van de receptuur van het voeder van elke
levering voer van de betrokken legeindpluimveehouderij wordt ingeleverd bij het pakstation. Alternatief is dat het
pakstation deze documentatie aantoonbaar verifieert bij de betreffende legeindpluimveehouderijen.

8

INDELING NAAR KWALITEIT
EN GEWICHT
De eieren worden in
overeenstemming met de
kwaliteitskenmerken ingedeeld naar
kwaliteit.

top

8.2

Partijen eieren van klasse A voldoen
vlak voor verzending aan de vereiste
van maximaal 5 % eieren met
kwaliteitsgebreken.

Uit resultaten van bedrijfszelfcontrole moet blijken dat partijen van klasse A voldoen aan een maximum van 5 %
eieren met kwaliteitsgebreken.
Dit percentage mag 10 % zijn als een partij minder dan 180 eieren betreft.
In andere handelsstadia dan het pakstation betreft dit 7% eieren met kwaliteitsgebreken. Deze 7 % kan zijn
veroorzaakt door zowel de handelwijze van de afnemer als de status van de partij bij aflevering door het pakstation.

8.3

Voor eieren die met de
Uit resultaten van bedrijfszelfcontrole moet blijken dat in geval van het gebruik van de aanduiding ‘extra’ of ‘extra
vermeldingen “extra” of “extra vers” vers’ er geen enkele tolerantie t.a.v. de hoogte van de luchtkamer wordt geaccepteerd.

8.1

NCAE

Eieren moeten worden ingedeeld naar kwaliteitsklasse A of B.
Klasse A eieren hebben de volgende kwaliteitskenmerken:
a) schaal en cuticula: normale vorm, schoon en onbeschadigd;
b) luchtkamer: hoogte niet meer dan 6 mm, onbeweeg-lijk; voor eieren die met de vermelding “extra” in de handel
worden gebracht, mag deze hoogte evenwel niet meer dan 4 mm bedragen;
c) dooier: bij schouwing slechts vaag zichtbaar, zonder duidelijke omtrek, bij draaien van het ei licht beweeg-lijk en
opnieuw een centrale positie innemend;
d) eiwit: helder, doorschijnend;
e) kiem: niet zichtbaar ontwikkeld;
f) vreemde stoffen: niet toegestaan;
g) vreemde geur: niet toegestaan.
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in de handel worden gebracht, wordt
tijdens het verpakken of de invoer
geen enkele tolerantie toegestaan ten
aanzien van de hoogte van de
luchtkamer.
De eieren van klasse A zijn
Indeling gewichtsklassen:
ingedeeld naar gewicht.
a) XL - zeer groot: gewicht ≥ 73 g;
b) L - groot: gewicht ≥ 63 g en < 73 g;
c) M - gemiddeld: gewicht ≥ 53 g en < 63 g;
d) S - klein: gewicht < 53 g.
Wanneer de eieren niet worden ingedeeld naar gewicht moet dit op de verpakking zijn aangegeven (zie 504)
Eieren behoeven niet naar gewichtsklasse te worden ingedeeld, wanneer deze voor (verder) sorteren worden geleverd
aan een ander pakststation of worden bestemd voor de levensmiddelenindustrie of niet-levensmiddelenindustrie.
De partijen eieren van de klasse A
die zijn ingedeeld naar gewicht,
voldoen aan de tolerantie die wat het
stukgewicht van de eieren betreft is
toegestaan.
MERKEN VAN DE EIEREN
De eieren zijn van een
producentencode voorzien.

Een partij eieren die is ingedeeld naar gewicht, mag niet meer dan 10% eieren bevatten die behoren tot de onmiddellijk
lagere of hogere gewichtsklasse dan de op de verpakking vermelde klasse. Voorts geldt dat niet meer dan 5 % eieren
behoren tot de onmiddellijk lager gewichtsklasse.
Voor partijen die uit minder dan 180 eieren bestaan, worden de gestelde percentages verdubbeld.
Uit de resultaten van bedrijfszelfcontrole moet blijken dat de partijen van klasse A eieren aan deze toleranties voldoen.
top
In de meeste gevallen wordt de producentencode al door de legeindpluimveehouderij aangebracht. Wanneer dit niet of
onvoldoende is gebeurd, moet het pakstation verbeterafspraken met de legeindpluimveehouderij maken, dan wel in
overleg met de legeindpluimveehouder regelen dat het pakstation het aanbrengen van de producentencode voortaan
verzorgt.
De ingangscontrole van het pakstation moet er ook op gericht zijn dat dit goed onderhouden wordt. Voor een goede
beheersing van correct printen moet het pakstation een consequent beleid hebben richting toeleveranciers die tijdelijk
niet of onvoldoende printen, zodanig dat zij per toeleverancier de omvang en de frequentie van de afwijking, de
oorzaak ervan en corrigerende maatregelen kunnen aantonen.
De NCAE kan naar aanleiding van het constateren van onvoldoende printen besluiten een controle bij de
legeindpluimveehouderij te doen. In dat geval wordt dit schriftelijk aan de legeindpluimveehouderij bekend gemaakt.
Wanneer eieren worden aangeleverd die niet of onvoldoende zijn geprint, moet het pakstation de betreffende
producentencode (bij)printen, of ervoor zorgen dat de betreffende eieren aan de eiproductenindustrie worden geleverd.

Ten hoogste 20 % van de eieren van Uit resultaten van bedrijfszelfcontrole van partijen eieren en verpakkingen moet blijken dat ten hoogste 20% van de
de klasse A bevatten onleesbare
klasse A eieren onleesbare merktekens bevatten.
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merktekens.
Eieren die ongeprint worden
aangeleverd, worden door het
pakstation van de correcte
producentencode voorzien.

OMPAKKEN
In geval er sprake is van het
ompakken van verpakte eieren van
klasse A gebeurt dit op de juiste
wijze.
CONTROLE VAN PARTIJEN
KLASSE A EIEREN
Steekproef van de eieren

NCAE

Toelichting
Het pakstation moet een registratie kunnen overleggen van legeindpluimveehouderijen die eieren ongeprint leveren,
zodat aan de hand hiervan kan worden nagegaan of het pakstation op deze eieren alsnog de juiste producentencode en
de juiste aanduiding van de houderijmethode aanbrengt.
Met betrekking tot toeleverende legpluimveehouderijen die regulier wel printen doch dit tijdelijk om bepaalde reden
niet doen, moet het pakstation een zodanige registratie kunnen overleggen, dat daarin per toeleverancier de omvang en
de frequentie van de afwijking, de oorzaak ervan en corrigerende maatregelen aantoonbaar zijn.
top
Ompakken van klasse A eieren mag alleen plaatsvinden door een pakstation. Ompakken moet zodanig gebeuren dat
een verpakking slechts eieren bevat van eenzelfde partij (zelfde legdatum of zelfde houdbaarheidsdatum; dezelfde
houderijmethode, dezelfde kwaliteits- en gewichtsklasse)

At random wordt circa 2,75% van de verpakkingen van de aangeboden partij eieren gecontroleerd (voorbeeld: van een
partij van 1248 dozen van 360 eieren, worden ongeveer 34 dozen gecontroleerd). Per gecontroleerde verpakking
worden 2 x 30 eieren gecontroleerd.
Indien bij de eerste beoordeling bij een partij eieren van de kwaliteitsklasse A de in de Verordening EG nr. 589/2008
genoemde toleranties m.b.t. kwaliteit, gewicht en merking zijn overschreden, wordt er een relevante steekproef
genomen m.b.t. de te controleren aantallen grote verpakkingen. Dit gebeurt als volgt:
1. Wanneer eieren zijn verpakt in grote verpakkingen die geen kleine verpakkingen bevatten, heeft de bemonstering
bij controle op ten minste de volgende hoeveelheden eieren betrekking:
Aantal te controleren eieren
Totaal aantal
In % van
minimumaant
eieren waaruit de partij
al
de partij
bestaat
Tot 180
100
181 t/m 1.800 15
180
1.801 t/m
10
270
3.600
3.601 t/m
5
360
10.800
10.801 t/m
4
540
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18.000
18.001 t/m
3
720
36.000
36.001 t/m
1,5
1.080
360.000
Vanaf 360.000 0,5
5.400
2. Wanneer de eieren zijn verpakt in kleine verpakkingen, zelfs wanneer deze op hun beurt in grote verpakkingen zijn
verpakt, heeft de bemonstering bij controle op ten minste het volgende aantal kleine verpakkingen en het volgende
aantal eieren betrekking:
Totaal aantal
Percentage te Percentage
eieren waaruit controleren
te
de partij
kleine
controleren
bestaat
verpakkingen eieren per
(%)
gecontroleer
de
verpakking
(%)
Tot 180
100
100
181 t/m 1.800 15
100
1.801 t/m
10
100
3.600
3.601 t/m
5
100
10.800
10.801 t/m
4
100
18.000
18.001 t/m
3
100
36.000
36.001 t/m
1,5
100
360.000
Vanaf 360.000 0,5
100
3. Bij partijen van 18.000 eieren of minder worden de te controleren eieren genomen uit ten minste 20% van het aantal
grote verpakkingen.
4. Bij partijen van meer dan 18.000 eieren worden de te controleren eieren genomen uit ten minste 10 % van het aantal
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11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19

Toelichting
grote verpakkingen en uit ten minste 10 grote verpakkingen.
5. Wanneer niet-verpakte eieren in de detailhandel met het oog op de verkoop worden uitgestald of te koop worden
aangeboden, heeft de bemonstering bij controle betrekking op 100 % van de eieren bij een aantal tot 180 stuks en op
15 % van de eieren, met een minimum van 180 eieren.
6. Kleine verpakkingen zijn verpakkingen t/m 30 eieren. Grote verpakking zijn verpakkingen die meer dan 30 eieren
bevatten.
Indien mogelijk worden 3 partijen eieren gecontroleerd.
De grootte van de partij (aantal eieren) wordt genoteerd.
De THT– en pakdatum worden genoteerd.
Het aantal per partij gecontroleerde dozen wordt genoteerd.
Het aantal per partij gecontroleerde eieren wordt genoteerd.
Per aspect wordt het aantal gecontroleerde eieren genoteerd.

Grootte Partij
T.H.T.-/ pakdatum
Gecontroleerd aantal dozen
Gecontroleerd aantal eieren
Kwaliteit eieren
Aantal eieren afwijkende vorm
Aantal eieren vuilschalig
Aantal eieren open breuk
Aantal rammelaars, haarscheur
Aantal eieren met beweeglijke
luchtkamer
Aantal eieren met luchtkamer groter
dan 6 mm
Aantal eieren met duidelijk zichtbare
dooier
Aantal eieren waarvan het eiwit niet In het bijzonder wordt gelet op vlees- en bloedstippen.
helder, doorschijnend is
Aantal eieren met schimmelvorming
op de schaal
Aantal bedorven eieren
Aantal eieren met afwijkende geur
Totaal aantal eieren met een
Per partij wordt het totaal aantal eieren met een kwaliteitsafwijking genoteerd.
kwaliteits-afwijking
Percentage kwaliteitsafwijkingen
Per partij wordt het percentage afwijkende eieren berekend. Wanneer het percentage afwijkingen hoger is dan de
tolerantie, dient het pakstation direct het sorteren zodanig te verbeteren dat aantoonbaar is dat aan de toleranties voor
kwaliteitsafwijkingen wordt voldaan. Dit moet blijken uit vastgelegde corrigerende maatregelen en
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11.20 Gewicht
11.21 Aantal eieren met
gewichtsafwijkingen
11.22 Gemiddeld gewicht van de eieren
met afwijking
11.23 Percentage afwijkingen

11.24 Merking
11.25 Aantal eieren met onleesbare
merktekens
11.26 Percentage eieren met onleesbare
merktekens

12

12.1

AANDUIDINGEN OP DE
VERPAKKING VAN KLASSE A
EIEREN
De verpakking van klasse A eieren
draagt aan de buitenkant goed
zichtbaar en duidelijk leesbaar de
volgende vermeldingen:
a) de code van het pakstation;

NCAE

Toelichting
bedrijfszelfcontrole van de partijen eieren.
Voorts moet de afwijkende partij onder toezicht van de NCAE in overeenstemming met de normen worden gebracht,
tenzij de partij wordt gedeclassificeerd en aantoonbaar niet als klasse A ei wordt bestemd.
Per partij wordt het aantal eieren met een gewichtsafwijking genoteerd.
Per partij wordt het gemiddelde gewicht van de eieren met een afwijkend gewicht vastgesteld.
Per partij wordt het percentage afwijkende eieren berekend en getoetst aan de toegestane tolerantie. Wanneer het
percentage afwijkingen hoger is dan de tolerantie, dient het pakstation direct zodanige verbetering aan te brengen in
het sorteren dat aantoonbaar is dat aan de toleranties voor kwaliteitsafwijkingen wordt voldaan. Dit moet blijken uit
vastgelegde corrigerende maatregelen en bedrijfszelfcontrole van de partijen eieren.
Voorts moet de afwijkende partij onder toezicht van de NCAE in overeenstemming worden gebracht met de juiste
gewichtsklasseaanduiding, tenzij de partij wordt gedeclassificeerd en aantoonbaar niet als klasse A ei wordt bestemd.
Per partij wordt het aantal eieren met onleesbare merktekens vastgelegd
Per partij wordt het percentage eieren met onleesbare merktekens berekend en getoetst aan de toegestane tolerantie.
Wanneer het percentage onleesbare merktekens hoger is dan de tolerantie, dient het pakstation meteen ofwel zodanig
maatregelen te treffen dat de legbedrijven beter stempelen, of zelf overgaan tot (bij)stempelen. De verbetermaatregelen
moeten zodanig zijn, dat aantoonbaar is dat wordt voldaan aan de toegestane tolerantie.
Voorts moet de afwijkende partij onder toezicht van de NCAE in overeenstemming met de eisen ten aanzien van het
merken worden gebracht door de eieren aanvullend te merken, tenzij de partij wordt gedeclassificeerd en aantoonbaar
niet als klasse A ei wordt bestemd.
top
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b) de kwaliteitsklasse: de woorden
In geval van “extra” of “extra vers” moet dan ook de termijn van 9 dagen na legdatum zijn aangebracht.
"klasse A" of de letter "A", al dan
niet samen met het woord vers, en
eventueel – met inachtneming van
de daarvoor geldende voorwaarden –
aanvullende kwaliteitsvermeldingen
“extra” of “extra vers”;

12.3

c) de gewichtsklasse;

12.4

d) de datum van minimale houdbaar- Maximaal 28 dagen na legdatum.
heid;
e) …. (n.v.t.)….
f) het advies aan consumenten om
de eieren na aankoop gekoeld te
bewaren;

12.5

12.6
12.7

Voorgeschreven gewichtsklassen:
a) XL - zeer groot: gewicht ≥ 73 g;
b) L - groot: gewicht ≥ 63 g en < 73 g;
c) M - gemiddeld: gewicht ≥ 53 g en < 63 g;
d) S - klein: gewicht < 53 g.
De gewichtsklasse moet zijn aangegeven met ten minste de betreffende letters en mag aangevuld worden met het
betrokken gewichtsinterval.
Als er in de verpakking eieren aan de orde zijn die niet van de dezelfde gewichtsklasse zijn, moet het minimum netto
gewicht in grammen zijn aangegeven en de vermelding “eieren van verschillend formaat”.

Losse verkoop van eieren
Bij losse verkoop van eieren worden
de volgende gegevens op een
duidelijke wijze aangegeven:
Kwaliteitsklasse
Gewichtsklasse
Houderijmethode
Toelichting op de producentencode
Datum van minimale houdbaarheid.

NCAE

Toelichting handelsnormen voor eieren – pakstations
november 2013

15

13
13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7
13.8
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Toelichting
top
EIEREN BESTEMD VOOR DE
EIPRODUCTENINDUSTRIE
Het merken van eieren bestemd voor Hierover vindt nog overleg plaats met het betrokken ministerie.
de eiproductenindustrie.
Klasse B eieren
Eieren die niet voldoen aan de eisen
van klasse A, worden als klasse B
ingedeeld.
De eieren van klasse B die zijn
bestemd voor afnemers buiten
Nederland, of die worden ontvangen
van buitenlandse leveranciers, zijn
gemerkt met een aanduiding klasse
B.
De eieren van klasse B zijn voorzien
van een producentencode en/of een
cirkel met een diameter van ten
minste 12 mm rond de letter B met
een hoogte van ten minste 5 mm, of
een goed zichtbare gekleurde punt
met een diameter van ten minste
5 mm.

Eieren die bestemd zijn voor afzet in een andere lidstaat moeten zijn gemerkt met de producentencode of moeten
ingeval de producentencode niet onomstotelijk aangeeft dat het om klasse B eieren gaat:
- worden voorzien van een cirkel van ten minste 12 mm met de letter B van ten minste 5 mm hoog, of
- een zichtbare gekleurde punt met een diameter van 5 mm.

De producentencode behoeft niet te worden aangebracht als het om technische redenen niet mogelijk is gebarsten of
vervuilde eieren te merken.
Er is in Nederland geen vrijstelling verleend om eieren van klasse B vrij te stellen van het aanbrengen van de
producentencode (behoudens voorgaande technische belemmering) of het aanbrengen van de B of de punt t.b.v. afzet
in Nederland.

Eieren van klasse B worden
uitsluitend geleverd aan de
levensmiddelen
en de niet-levensmiddelen industrie.
Verpakking klasse B eieren
De verpakking van klasse B eieren
draagt aan de buitenzijde goed
zichtbaar en duidelijk leesbaar de
volgende vermeldingen:
a) de code van het pakstation;

NCAE
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b) de kwaliteitsklasse; de woorden
"klasse B" of de letter "B";
13.10 c) de verpakkingsdatum.
14
KWALITEIT VAN DE
VERPAKKING
14.1 De verpakkingen zijn
schokbestendig, droog, schoon en
onbeschadigd,
alsmede vervaardigd van zodanig
materiaal dat de eieren geen
vreemde geur kunnen opnemen en
dat de kwaliteit ervan niet ongunstig
wordt
beïnvloed.
15
INDUSTRIËLE EIEREN
15.1 Industriële eieren (d.w.z. eieren die
niet als zodanig bestemd zijn voor
menselijke consumptie) worden op
de juiste wijze opgeslagen en
voorzien van de juiste aanduidingen.

Toelichting
Doorgaans wordt een gele sticker aangebracht met de vermelding “bestemd voor de eiproductenindustrie”.

16
16.1

top
In plaats van registratie is het ook toegestaan facturen en leveringsbonnen te bewaren waaruit de gegevens blijken. Het
is dan echter ook noodzakelijk dat het pakstation een voorraadadministratie heeft (zie 16.6).
Hierdoor zal de controle wel meer tijd kosten en duurder zijn en het is eventueel nodig vaker controle uit te voeren.

13.9

16.2

16.3

REGISTERS
Het pakstation registreert per
houderijmethode en per dag:
a) de hoeveelheid niet-gesorteerde
eieren die bij hem binnenkomen, per
producent, met vermelding van de
naam, het adres en de
producentencode, alsmede de
legdatum of legperiode;
b) na sortering van de eieren, de naar
kwaliteits- en gewichtsklasse
opgesplitste hoeveelheden;
c) de hoeveelheid gesorteerde eieren

NCAE

top
Het verpakkingsmateriaal moet voorts zodanig zijn opgeslagen dat het niet kan worden verontreinigd.
Bij het verpakken moet zodanig hygiënisch gewerkt worden dat geen verontreiniging van de eieren plaatsvindt.

top
Industriële eieren betreffen eieren die niet als zodanig voor menselijke consumptie bestemd zijn.
De aanduiding, de identificatie en de wijze van opslag dienen overeenkomstig de regelgeving voor dierlijke
bijproducten plaats te vinden.
Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 20 van de Toelichting hygiënepakket en dierlijke bijproducten
eierverwerkende industrie.

Idem

Idem
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16.5

16.6

16.7

16.8
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die afkomstig zijn van andere
pakstations, met vermelding van de
code van die pakstations en de
datum van minimale houdbaarheid;
d) de hoeveelheden niet-gesorteerde
eieren die aan andere pakstations
worden geleverd, per producent, met
vermelding van de code van die
pakstations en de legdatum of
legperiode;
e) het aantal geleverde eieren en/of
het gewicht daarvan, per kwaliteitsen
gewichtsklasse, per
verpakkingsdatum voor eieren van
klasse B, of de datum van minimale
houdbaarheid voor eieren van klasse
A, dit alles per koper met
vermelding van de naam en het
adres van elke koper.
Het pakstation voert een voorraadboekhouding die wekelijks wordt
bijgewerkt.

Toelichting

Idem

Idem

De administratie mag bestaan uit facturen en leveringsbonnen (zie 16.1). Het is dan echter wel noodzakelijk dat het
pakstation een voorraadadministratie heeft.

Het pakstation houdt afzonderlijke
Idem
registers en een voorraadboeking bij
overeenkomstig de punten 16.1 t/m
16.6, wanneer hij op eieren van
Klasse A en verpakkingen daarvan
een voedingswijze vermeldt.
De in paragraaf 16 bedoelde
registers worden, indien de NCAE
daarom verzoekt, direct ter
beschikking van de NCAE gesteld.
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16.9

17
17.1

18
1801

Onderwerp
De relevante administratie en
registers worden ten minste 1 jaar
bewaard.

Toelichting
Dit geldt voor alle in paragraaf 16 bedoelde registers en administratie, en daarnaast ook voor de op de
transportverpakking aangebrachte documenten en de begeleidende documenten bij de transportverpakking.
Per handelsdocument moeten de etiketten op de bijbehorende transportverpakkingen worden bewaard.

UITVOER NAAR DERDE
LANDEN
Bij uitvoer naar derde landen
kunnen afwijkende regels gelden.

top

INGEVOERDE EIEREN
Worden er eieren ingevoerd.

De eisen in de handelsverordeningen gelden niet – althans niet zonder meer – voor eieren die bestemd zijn voor export
naar derde landen. Deze landen kunnen de EU-eisen volgen, aanvullende eisen stellen of geheel eigen normen
hanteren.
top
Nagegaan moet worden of er een lijst derde landen is die door de Cie zijn beoordeeld op het voldoen aan de
voorschriften van de EU handelsnormen op basis waarvan de eieren afkomstig uit deze landen van een
overeenkomstige producentencode zijn voorzien.
T.a.v. landen die niet op deze lijst staan moet op de eieren een code van het land van herkomst zijn aangebracht en
vermeld dat de houderijmethode “niet gespecificeerd” of “niet conform de EG-normen” is.
Eieren ingevoerd uit derde landen moeten:
- duidelijk en leesbaar zijn gemerkt in het land van oorsprong overeenkomstig ISO 3166 (nog nagaan)
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