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Algemeen
Administratie
Diervoeders
Diergeneesmiddelen
Diergezondheid
Huisvesting
Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen
Afvalstoffen
Water
Eieren
Monsterneming en onderzoek
Dierlijke bijproducten

Onderwerp
1
1.1

ALGEMEEN
Het bedrijf heeft zich laten registreren bij
de bevoegde autoriteit en het bedrijf
verleent medewerking aan de uitvoering
van de controle.

1.2

Verantwoordelijkheid bedrijf.

1.3

Wanneer een bedrijf aangeeft volgens een
geautoriseerde gids voor goede praktijk

te werken, dan wordt hieraan voldaan.

NCAE

Toelichting

De legeindpluimveehouderij laat zich registreren bij de
bevoegde autoriteit.
Wijziging van adres wordt doorgegeven.
De nader door de bevoegde autoriteit relevant geachte
wijziging van het bedrijf wordt doorgegeven.
Legeindpluimveehouderijen behoeven geen erkenning.
Legeindpluimveehouderijen verlenen de volledige
medewerking aan de uitvoering van de controle: toegang
tot gebouwen, installaties enz.
Beschikbaarstelling van alle relevante documentatie en
administratie.
De legeindpluimveehouder is verantwoordelijk voor het
leveren van veilige eieren.
Er kan een gids voor goede praktijk worden opgesteld als
hulpmiddel om aan de verordening te voldoen. Het is niet
verplicht dat een legeindpluimveehouder werkt volgens een
gids. Wanneer dit niet wordt gedaan moet de
legeindpluimveehouder op andere wijze aantoonbaar
maken dat aan alle voorschriften van het hygiënepakket
wordt voldaan. Naast de specifiek in de
hygiëneverordeningen genoemde voorschriften moet dan
ook aantoonbaar worden gemaakt dat aan andere door de
hygiëneverordeningen van toepassing gestelde wetgeving
wordt voldaan (Wet Dieren; besluit Diergeneesmiddelen;
Diervoederwetgeving, Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren, Bestrijdingsmiddelenwet, e.d.).
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Onderwerp
Wanneer gewerkt wordt met een gids
voor goede praktijk, is hierin minimaal
het volgende meegenomen:
- Er is rekening gehouden met de
Codex Alimentarius;
- De gids bevat info over mogelijke
gevaren en beheersmaatregelen in
de legeindpluimveehouderij;
- de gids bevat een beschrijving over
hoe voldaan wordt aan alle
vereisten in het document.

Toelichting

1.5

Er wordt voldaan aan alle wetgeving
relevant voor beheersing van de
gevaren voor primaire productie.

Voldoen aan alle wetgeving relevant voor beheersing van
de gevaren voor de primaire productie.
Reinigings- en desinfectiemiddelen,
ongediertebestrijdingsmiddelen,
gewasbeschermingsmiddelen. Diergeneesmiddelen worden
opgeslagen in separate, duidelijk geïdentificeerde, kasten of
ruimten.

1.6
1.7

Het hele bedrijf is schoon.
Er worden corrigerende maatregelen
genomen om geconstateerde
tekortkomingen op te heffen.

2
2.1

ADMINISTRATIE

1.4

Er is een adequate administratie op het
bedrijf aanwezig en deze wordt
gedurende een passende periode
bewaard.

Wanneer een gids voor goede praktijk wordt opgesteld dan
wordt deze door de legeindpluimveehouderij opgesteld in
afstemming met belanghebbende partijen. Hierbij wordt
voldaan aan het volgende:
a) Rekening houden met relevante richtlijnen voor de
praktijk van Codex Alimentarius;
b) Bevat richtsnoeren voor GHP voor het beheersen van
gevaren voor de legeindpluimveehouderij en de
behandeling en opslag van eieren;
c) Bevat adequate informatie over mogelijke gevaren in
de legeindpluimveehouderij, en in de behandeling en
opslag van eieren. Het bevat maatregelen om deze
gevaren te beheersen, inclusief de relevante
maatregelen die zijn opgenomen in wetgeving en
andere nationale / communautaire programma’s.
d) Beschrijving hoe te voldoen aan alle vereisten in dit
document. Naast deze vereisten zijn als voorbeeld ook
de volgende aspecten genoemd:
 Beheersen van verontreiniging met residuen en
contaminanten;
 Gebruik van meststoffen;
 Correcte verwijdering van dode dieren.

Als bij de officiële controle tekortkomingen worden
geconstateerd dan worden adequate corrigerende
maatregelen genomen om de tekortkomingen op te heffen.
De legeindpluimveehouder moet een adequate registratie
hebben van de beheersmaatregelen in relatie tot de
veiligheid van de voortbrenging van eieren. De registraties
moeten minimaal 2 jaar worden bewaard. De administratie
van diergeneesmiddelen dient 5 jaar bewaard te worden.
De registraties worden op verzoek ter beschikking gesteld
van de bevoegde autoriteit en/of de afnemer van de eieren.
De legeindpluimveehouder mag hierbij gebruik maken van
diensten van anderen.
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2.2

Onderwerp
Er wordt administratie bijgehouden
van:
- Diervoeders;
- Diergeneesmiddelen en
behandeling;
- Dierziekten;
- Onderzoeksresultaten;
- Overige controles van eieren en
pluimvee
- Gewasbeschermings- en
ongediertebestrijdingsmid-delen.

3
3.1

DIERVOEDERS

3.2

Diervoeders voldoen in alle stadia aan
voorschriften
levensmiddelenwetgeving.
Verontreiniging van voeders wordt op
elke manier voorkomen.
De legeindpluimveehouder neemt
maatregelen ter voorkoming dat
verontreinigd voer aan de leghennen
wordt verstrekt.
De legeindpluimveehouder neemt
adequate maatregelen om inname van
ongewenste stoffen in de vrije uitloop
te voorkomen.
Diervoeders zijn traceerbaar. Er is een
administratie aanwezig van de aankoop
van voeders, waaruit blijkt welke
partijen voeders op welk moment aan
welke groepen (stallen) zijn gevoederd.
Voeropslagplaatsen, machines,
voergangen e.d. zijn schoon.

3.3

3.4

Diervoeders afkomstig van geborgde
bedrijven dan wel eigen voeders
voldoen aan de GMP regeling of een
aantoonbaar gelijkwaardige regeling.
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Toelichting

In het bijzonder moeten de volgende registraties
overzichtelijk worden bijgehouden:
a) de aard en herkomst van de diervoeders;
b) diergeneesmiddelenadministratie en registratie van
behandeling van dieren (data van toediening / behandeling,
voorgeschreven en toegepaste wachttermijn);
c) administratie van dierziekten die relevant zijn in relatie
tot de veiligheid van de eieren, in het bijzonder t.a.v.
salmonella;
d) administratie van resultaten van onderzoek, voor zover
relevant voor de veiligheid van de eieren;
e) administratie van alle overige relevante controles van
pluimvee en eieren;
f) administratie van toepassing voor
gewasbeschermingsmiddelen en
ongediertebestrijdingsmiddelen.
Er worden geen onveilige diervoeders gevoederd.
Duidelijk is in welke mate de leghennenvoeders vrij zijn
van Salmonella type enteritidis en typhymurium.
In geval van teelt van eigen voeders kan gewerkt volgens
de voorwaarden van de GMP-code “Teelt van
voedermiddelen”).
Diervoeders voldoen in alle stadia aan de voorschriften van
levensmiddelenwetgeving (teelt, voederwinning, opslag).
De voeders zijn droog en vrij van schimmel.
Bij de teelt, voederwinning, opslag en vervoedering wordt
beheerst dat er geen verontreiniging kan plaatsvinden via
bodem, mest, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en/of
afvalstoffen.
De vrije uitloop bevat geen risico op inname van
ongewenste stoffen: afval, bouwresten, water afkomstig
van daken.

Diervoeders zijn traceerbaar. Bekend is welke partijen
voeders aan welke groepen (stallen)pluimvee op welk
moment zijn gevoederd.

Opslagplaatsen, transportmiddelen, machines,
voerinstallaties, e.d. moeten schoon zijn en schoongemaakt
kunnen worden.
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3.5

4
4.1

Onderwerp
Toevoegingsmiddelen worden gebruikt
overeenkomstig diervoederwetgeving
en hiervoor zijn eventuele
vergunningen aanwezig.

Toelichting

In geval toevoegingsmiddelen worden gebruikt dan zijn
hiervoor, indien van toepassing, de noodzakelijke
vergunningen of registraties in het kader van de
diervoederwetgeving aanwezig. De toevoegingsmiddelen
worden overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden in de
diervoederwetgeving toegepast.
Residuen van diergeneesmiddelen, coccidiostatica en
dergelijke in leghennenvoeders wordt voorkomen. Hiertoe
verwerken de leveranciers van diervoeders in de
locatie/productielijn geen diergeneesmiddelen,
coccidiostatica of groeibevorderaars.

DIERGENEESMIDDELEN

Er is een administratie van
diergeneesmiddelen, deze bevat het
volgende:
- datum van levering;
- naam en/of registratienummer van
het middel;
- hoeveelheid;
- naam en adres van leverancier/
dierenarts;
- naam ontvanger;
- diersoort waarvoor het middel
bestemd is;
- “off label use”-verklaring van de
dierenarts indien noodzakelijk.

Voldoen aan Wet dieren (besluit en regeling
diergeneesmiddelen) voor zover deze betrekking hebben op
het onder controle hebben van gevaren voor de eieren.
Administratie van diergeneesmiddelen, waarvan residuen
in eieren mogelijk zijn, en dieren waaraan deze
diergeneesmiddelen zijn toegediend incl. voorgeschreven
en gerealiseerde wachttermijn. Beheersing van de
toediening (in relatie tot het leveren van eieren) voor zover
dit relevant is voor residuvorming in eieren.

De administratie van toediening van
diergeneesmiddelen bevat minimaal
het volgende:
- datum van behandeling inclusief
start- en stopdatum;
- groep/stal;
- aandoening;
- naam/ registratienummer van
toegediende middel;
- toegediende hoeveelheid;
- wettelijk toe te passen
wachttermijn;
- gerealiseerde wachttermijn.
Administratie van diergeneesmiddelen
wordt minimaal 5 jaar bewaard.
Diergeneesmiddelen worden veilig
opgeslagen:
- volgens bewaarvoorschrift;
- ordelijk en schoon in afsluitbare
(koel)kast;
- Geen beïnvloeding van overige
zaken.

NCAE

Opslag, het hanteren, toedienen, registreren e.d. van
diergeneesmiddelen moet zodanig plaatsvinden dat er geen
risico is voor verontreiniging van de eieren.
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Onderwerp
Er wordt voldaan aan het besluit en de
regeling diergeneesmiddelen (Wet
dieren).
Er worden alleen voor die diersoort
geregistreerde medicijnen gebruikt; of
is er een off-label use verklaring van
de dierenarts aanwezig.

Toelichting

4.3

Er wordt geen gebruik gemaakt van

4.4

verboden diergeneesmiddelen.
De voorgeschreven wachttermijn
wordt nageleefd.

Leghennen mogen niet behandeld zijn met verboden
diergeneesmiddelen.
Bij toediening van toegestane diergeneesmiddelen moet de
voorgeschreven wachttermijn worden nageleefd.
In geval van “off-label use” (verklaring van dierenarts) is
de wachttermijn voor eieren per definitie 7 dagen.

4.2

De toepassing van diergeneesmiddelen voldoet aan de
voorschriften van de Wet dieren (besluit en regeling
diergeneesmiddelen).
Bij gebruik van diergeneesmiddelen bij
leghennen/vermeerderaars die niet voor deze
diersoort/diergroep is geregistreerd, dan is er sprake van
“off-label use”.

5
5.1

DIERGEZONDHEID

5.2

Er worden programma’s toegepast voor bewaking en
bestrijding van de zoönosen en zoönoseverwekkers. Er
wordt voldaan aan de regelgeving voor zoönosen voor
zover dit van belang is voor de voedselveiligheid. Het gaat
hierbij in het bijzonder om de bewaking van de salmonellastatus. In geval van verdenking van besmetting met
salmonella dient de oorzaak opgespoord te worden en
dienen corrigerende maatregelen te worden genomen zodat
de bron van besmetting wordt weggenomen. In ieder geval
bij opzet van een nieuw koppel: intensieve reiniging en
desinfectie van voeropslag en stallen waarbij effectiviteit
van reiniging en desinfectie wordt getoetst en aantoonbaar
is dat de salmonellabesmetting is geëlimineerd.
Van elke aangevoerde koppel is de salmonella-status
bekend (salmonella-vrij).
Er worden adequate maatregelen
Er zijn adequate hygiënemaatregelen om insleep van
getroffen om insleep van dierziekten te dierziekten te voorkomen. Er is een schone
voorkomen;
handenwasgelegenheid met voorzieningen aanwezig. Er is
- de omgegaan met aangevoerd vee; een hygiënesluis aanwezig. Er is schone bedrijfskleding
- er is een bezoekersregistratie.
aanwezig.
Bij aanvoer van leghennen vanuit verdachte dierziektesituaties vindt melding plaats aan de bevoegde autoriteit.
Dode kippen worden direct (minimaal dagelijks)
verwijderd en in een separate en gekoelde ruimte
opgeslagen.

5.3

6
6.1

Diergezondheid- en welzijn wordt
voldoende beheerst;
- het pluimvee ziet er levenslustig en
nieuwsgierig uit.
Er worden programma’s toegepast ter
bewaking en bestrijding van zoönosen
en zoönoseverwekkers.
Er vindt bewaking van de salmonellastatus plaats.

Diergezondheid en –welzijn zijn zodanig beheerst dat er
geen risico is voor de te leveren eieren.

HUISVESTING

De stallen zijn schoon.

NCAE

Stallen moeten schoon zijn of schoongemaakt worden en
moeten worden ontsmet. Minimaal na elk koppel dient een
volledige reiniging en desinfectie van de stallen en
inventaris plaats te vinden. De gebruikte
desinfectiemiddelen betreffen wettelijk toegestane
middelen.
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6.2

Onderwerp
Het legpluimvee is schoon en wordt
schoon gehuisvest.
Het legpluimvee wordt gescheiden van
andere diersoorten gehuisvest.

7

ONGEDIERTE –
BESTRIJDINGSMIDDELEN /
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

7.1

Overlast van ongedierte wordt op het
gehele bedrijf voorkomen. Ongedierte
(en huisdieren) wordt geweerd uit
voederopslagplaatsen, voederplaatsen,
eiertransportbanen, eierpakruimte,
eieropslag- en afleverruimte.

7.2

7.3

Toelichting

Het legpluimvee moet schoon gehuisvest zijn. Schone
nesten. Schoon strooisel. Het strooisel mag geen risico
vormen op inname van ongewenste stoffen.
De leghennen moeten schoon zijn. Dit moet regelmatig
worden gecontroleerd.

Adequate wering en bestrijding van ongedierte en wering
van dieren waar deze geen toegang moeten hebben. Dit
geldt zowel voor voederopslagplaatsen, voederplaatsen,
eiertransportbanen, eierpakruimte, eieropslag- en
afleverruimte.
Toegang van dieren op het erf / het bedrijf is zodanig dat
het bedrijf schoon blijft.
Ongediertebestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen voor ongediertebestrijding worden
worden volgens
correct overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden van de
bestrijdingsmiddelenwet toegepast;
bestrijdingsmiddelenwet toegepast. Hiertoe is een
- alleen toegelaten middelen worden ongediertebestrijdingsplan en –registratie aanwezig.
gebruikt;
- deze middelen worden conform
aanwijzingen op de verpakking
toegepast;
- Een ongediertebestrijdingsplan en
– registratie is aanwezig.
Ongediertebestrijdingsmiddelen en
Opslag en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
gewasbeschermingsmiddelen (indien
ongediertebestrijdingsmiddelen is zodanig dat geen
van toepassing) worden opgeslagen en verontreiniging in relatie tot de voortbrenging van de eieren
gebruikt zonder gevaar voor de
kan plaatsvinden.
veiligheid van de eieren.
In de vrije uitloop worden geen
De vermelde wachttermijn wordt,
gewasbeschermingsmiddelen toegepast.
indien van toepassing, aangehouden.

8
8.1

AFVALSTOFFEN

9
9.1

WATER

10
10.1

EIEREN

Er zijn adequate afvoervoorzieningen
voor afvalstoffen zodat er geen (kruis)
besmetting naar de primaire productie
kan plaats vinden.

Opslag, hanteren en verwijderen van afvalstoffen en
gevaarlijke stoffen is zodanig dat geen verontreiniging van
de primaire productie kan plaatsvinden (voer en
voedervoorziening, houderij, eiertransportbanen,
eierpakruimte en eieropslag en –afleverruimte).

Het te gebruiken water is qua kwaliteit Al het water dat gebruikt wordt op de
beheerst in relatie tot het gebruik;
legeindpluimveehouderij moet qua kwaliteit worden
- er worden eisen gesteld aan het
beheerst in relatie tot het gebruik.
drinkwater voor het pluimvee;
- wateronderzoeken worden
uitgevoerd door een hiervoor
erkend laboratorium.
Verontreiniging van de eieren wordt
voorkomen tijdens de behandeling en
de opslag van de eieren.

NCAE

De behandeling en de opslag van de eieren geschieden
zodanig dat de eieren niet worden besmet of verontreinigd.
De eiertransportbanen, de eierpakruimte en de eieropslag
zijn schoon en droog. De behandeling van de eieren vindt
op hygiënische wijze plaats.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Onderwerp
Verontreiniging van te leveren eieren
wordt voorkomen.
Er is een systeem op het bedrijf
aanwezig waardoor geborgd wordt dat
geen eieren waarvan de wachttermijn
nog niet is verstreken, worden
afgeleverd;
-maatregelen ter voorkoming van
vermenging van eieren met een
wachttermijn met andere eieren;
-het is aantoonbaar dat eieren waarvan
de wachttermijn niet is verstreken niet
voor menselijk consumptie zijn
bestemd.
De eiertransportbanen, de
eierpakruimte, de apparatuur en de
eieropslagruimtes zijn schoon en deze
worden op adequate wijze gereinigd
(juiste frequentie, werkwijze,
temperatuur, dosering en concentratie
van reinigingsmiddelen, toegelaten
reinigingsmiddelen).

Toelichting

De temperatuur in de eierpakruimte en
–opslagruimte is constant.
Deze temperatuur is zodanig dat de
hygiënische kwaliteit van de eieren kan
worden gehandhaafd.
De eieren worden op een zodanig
moment geleverd aan de afnemer dat
de eieren uiterlijk 21 dagen na
legdatum aan de consument worden
geleverd.
Er is bekend van welke koppels

Er moet een zo constant mogelijke omgevingstemperatuur
worden gehanteerd. Deze dient zodanig te zijn dat de
hygiënisch kwaliteit van de eieren adequaat wordt
gehandhaafd.

Wachttermijn in geval van gebruik diergeneesmiddelen
dienen te worden nageleefd, ook in geval van off label use.
Er zijn maatregelen genomen opdat eieren waarvan de
wachttermijn van de leghennen niet is verstreken niet
worden vermengd met andere eieren. Deze eieren worden
aantoonbaar niet voor menselijke consumptie bestemd.

De eiertransportbanen, de eierpakruimte, de apparatuur en
de eieropslagruimtes zijn schoon en worden dagelijks of na
elk gebruik schoongemaakt.
Gebroken eieren en resten hiervan worden direct
verwijderd, waarbij indien nodig tijdens, maar in ieder
geval meteen na de eierpakactiviteit natte reiniging en
desinfectie van het verontreinigde oppervlak worden
toegepast. Transportboxen, trays, kratten e.d. zijn schoon.
Verpakkingsmateriaal wordt schoon opgeslagen vrij van
stof of vuil.
De eierpakruimte en de
De eierinpakruimte en eieropslagruimte is schoon, droog
eieropslagruimte zijn schoon, droog en en vrij van vreemde geuren (geen condens, geen
vrij van vreemde geuren (geen
weersinvloeden). Er is bescherming tegen schokken en
condens, geen weersinvloeden).
rechtstreeks zonlicht.
Er is bescherming tegen schokken en
De eierbewaarplaats dient groot genoeg te zijn voor de
rechtstreeks zonlicht.
benodigde opslag van de eieren.
De eieropslag heeft een voldoende
grote capaciteit.
De stallen zijn in voldoende mate
Verlichting van de stallen dient zodanig te zijn dat goede
verlicht, opdat goede controle van het controle op het schoon zijn van de leghennen kan
schoon zijn van de dieren plaats kan
plaatsvinden.
vinden.
De omgeving van de
De omgeving van eiertransportbanen, de eierpakruimte en
eiertransportbanen is, en de
eieropslagruimte zijn vrij van ongedierte en dieren hebben
eierpakruimte en –opslagruimte zijn,
geen toegang.
vrij van ongedierte en dieren hebben
geen toegang.
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Huisverkoop van eieren mag tot uiterlijk 21 dagen na de
legdatum.

Aflevering van eieren. Bekend is van welke koppels
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10.10

10.11

11

Onderwerp
leghennen de eieren zijn afgeleverd
aan welke afnemer.
In geval van verontreiniging van eieren
is duidelijk van welke koppels deze
eieren afkomstig waren en op welke
data deze zijn afgeleverd als zijnde
“niet voor menselijke consumptie”.
Bekend is hoeveel, en op welk
moment, de eieren van welke koppels
aan de afnemer zijn geleverd.
De legeindpluimveehouder neemt alle
mogelijke maatregelen om te
voorkomen dat niet veilige eieren niet
in een levensmiddelencircuit terecht
komen.
De legeindpluimveehouder informeert
afnemer(s) en de bevoegde autoriteit,
indien een niet veilige partij eieren is
afgeleverd.

Toelichting

leghennen eieren zijn afgeleverd aan welke afnemer.
Voorts is in geval van verontreiniging duidelijk van welke
koppels op welke data niet is afgeleverd voor menselijke
consumptie.

Aflevering eieren. Bekend is hoeveel en op welk moment
eieren van welke koppels aan welke afnemer zijn geleverd.
Aflevering van eieren. Als de legpluimveehouder redenen
heeft om aan te nemen dat de geleverde eieren niet voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften, stelt hij alles in het werk
om de afgeleverde eieren uit de handel te nemen (ofwel er
vindt mededeling aan de afnemer van de eieren plaats en er
wordt vergewist dat de geleverde eieren worden
geblokkeerd). Er wordt geborgd dat deze eieren niet voor
menselijke of dierlijke consumptie worden bestemd.
De legpluimveehouder informeert de bevoegde autoriteit en
geeft aan de bevoegde autoriteit aan welke maatregelen hij
heeft genomen om het risico voor de eindgebruiker te
voorkomen. Hij verleent medewerking aan eenieder die
met de bevoegde autoriteit samenwerkt om het risico voor
de eindgebruiker te voorkomen, te beperken of weg te
nemen.
De legpluimveehouder werkt samen met de bevoegde
autoriteit om risico’s van de eieren die geleverd worden of
zijn, te vermijden of te beperken (residuen &
contaminanten; verdenking van besmettelijke dierziekte;
e.d.).
Eieren verdacht van salmonella worden uitsluitend
afgeleverd aan een eiproductenfabrikant, die hiervan op de
hoogte wordt gesteld. Ook de bevoegde autoriteit wordt op
de hoogte gebracht. De eiproductenfabrikant dient
aantoonbaar een zodanige hittebehandeling toe te passen
dat de besmetting met salmonella wordt geëlimineerd. De
eieren dienen hiertoe als B-ei te worden aangeduid, ten
minste op de verzendverpakking en eventueel op de eieren.
Geenszins mag codering als tafelei plaatsvinden.
Eieren geproduceerd door met diergeneesmiddelen
behandelde leghennen worden – met inachtneming van de
wachttermijn – niet voor menselijke consumptie bestemd
(aanbieden voor destructie). Melding vindt plaats aan de
bevoegde autoriteit.

MONSTERNEMING EN
ONDERZOEK
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Onderwerp
Er wordt een bemonsterings- en
onderzoeksprogramma uitgevoerd
m.b.t. diervoeders, water,
legeindpluimvee, omgeving en eieren.
De monsters worden volgens adequate
methoden genomen en onderzocht.

Toelichting

Er is een schema van monsterneming en onderzoek van
diervoeders, water, legpluimvee, omgeving en eieren.
Met een voldoende op risicoanalyse gebaseerde steekproef
dienen eieren te worden gecontroleerd op residuen van
gangbaar in de legpluimveehouderij gebruikte
diergeneesmiddelen (al dan niet door de afnemer
uitgevoerd).
Voor overige ongewenste stoffen dient risico gebaseerde
monitoring plaats te vinden waarbij minimaal op dioxine
wordt onderzocht. Bij vrije uitloop eieren dient een hogere
frequentie te worden aangehouden.
Onderzoeksresultaten van diervoeders, water, legpluimvee,
omgeving en eieren worden overzichtelijk bijgehouden. Bij
normoverschrijding worden corrigerende maatregelen
getroffen.

Onderzoeksresultaten worden
overzichtelijk bijgehouden.
Er worden corrigerende maatregelen
getroffen bij normoverschrijding.
DIERLIJKE BIJPRODUCTEN
Normale kleine hoeveelheden dierlijke Indien de hoeveelheid ontstane dierlijke bijproducten
bijproducten, categorie 3 materiaal,
(categorie 3-materiaal) niet meer is dan plusminus 10 liter
worden afgevoerd via het bedrijfsafval. per week, dan mag dit worden afgevoerd via het
bedrijfsafval. Dit materiaal mag niet worden afgevoerd via
de mest.
Het bedrijf is bekend met de
Het bedrijf moet aan kunnen geven hoe omgegaan moet
vooschriften voor wat betreft de
worden met dierlijke bijproducten cat. 1-, 2-, dan wel cat.
verzameling, identificatie, opslag,
3-materiaal (>10 liter per week).
handelsdocumenten en administratie
- Verzameling; tijdens het verzamelen moeten de dierlijke
van dierlijke bijproducten.
bijproducten gescheiden worden verzameld en ze moeten
identificeerbaar zijn.
- Identificatie; de juiste aanduiding van cat. 1-, 2- dan wel
3-materiaal moet worden aangebracht.
-opslag; afgedekte lekvrije recipiënten dan wel
verpakkingen. Indien herbruikbaar dan moeten deze
voldoen aan de hygiëne-eisen.
-afvoer; afvoer mag alleen plaatsvinden naar toegestane
bestemmingen.
-handelsdocumenten; indien van toepassing moeten
dierlijke bijproducten vergezeld gaan van handelsdocument
conform vastgestelde model.
-administratie.
Dierlijke bijproducten worden
Niet van toepassing indien er sprake is van kleine
afgevoerd naar een toegestane
hoeveelheden dierlijke bijproducten (cat. 3 materiaal) die
bestemming.
worden afgvoerd via het bedrijfsafval.
Zie voor toegestane bestemmingen het schema op het
infoblad DBP.
Op de site van de NVWA is een overzicht beschikbaar van
de erkende bedrijven.
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