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1.1

1.2

Algemeen
Vergunning / registratie
Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren
Intraverkeer van eieren
Merken van de eieren
Eieren bestemd voor de eiproductenindustrie
Industriële eieren
Registers
Uitvoer naar derde landen
Ingevoerde eieren

Onderwerp
ALGEMEEN
Reikwijdte

Definities
Eieren

Gebroken eieren
Bebroede eieren
Verzamelaar

NCAE

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 de verzamelaars
van eieren, die een rol vervullen bij het verzamelen en het vervoeren van eieren.
Naast de regels die in het kader van het hygiënepakket zijn gesteld, zijn met het oog op de gemeenschappelijke
marktordening ook handelsnormen van toepassing. Een aantal daarvan heeft specifiek betrekking op verzamelaars van
eieren.
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 consumptie of voor de bereiding van
eiproducten
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
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
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1.3

Onderwerp
Verantwoordelijkheid bedrijf.

Toelichting
Het bedrijf is primair verantwoordelijk voor de naleving van de op zijn handelen betrekking hebbende handelsnormen
voor eieren. Deze verantwoordelijkheid wordt hieronder nader toegelicht.

2
2.1

VERGUNNING / REGISTRATIE top
De verzamelaar is geregistreerd en
Verzamelaars moeten volgens aanwijzingen van de bevoegde autoriteit (NCAE) zijn geregistreerd en dienen
de feitelijke situatie op het bedrijf
wezenlijke wijzigingen van de activiteiten van het bedrijf aan de bevoegde autoriteit te melden.
stemt overeen met de registratie.

3

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.

3.1

3.2

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.

NCAE
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3.3

Onderwerp
Toelichting
De aanduiding op de
Zie de toelichting bij 3.2
transportverpakking is voorzien van:
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.

3.4

De in 3.3 bedoelde gegevens op de Zie de toelichting bij 3.2
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.

3.5

De in 3.3 bedoelde gegevens op de
transportverpakking worden ook op
de begeleidende documenten
vermeld.
INTRAVERKEER VAN EIEREN
De eieren die worden doorgeleverd
naar buiten Nederland, zijn voorzien
van de producentencode.

4
4.1

4.2

De begeleidende documenten en de etiketten op de transportverpakking dienen te worden bewaard (ten minste 1 jaar;
zie ook toelichting bij 8.4).
Bij elk begeleidend document dienen de etiketten van de bijbehorende transportverpakkingen te worden bewaard.
top
Indien en voor zover een verzamelaar bij deze transacties betrokken is, dient hij erop toe te zien dat aan deze
verplichting is voldaan.
Zie ook de toelichting bij 5.1

De eieren die worden ontvangen van Zie de toelichtingen bij 4.1 en 5.1
buiten Nederland, zijn voorzien van
de producentencode.

NCAE
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5
5.1

6
6.1

Onderwerp
MERKEN VAN DE EIEREN
De eieren zijn van een
producentencode voorzien.

Toelichting
top
In de meeste gevallen wordt de producentencode al door het legpluimveebedrijf aangebracht. Wanneer dit niet of
onvoldoende is gebeurd moet de verzamelaar verbeterafspraken met de legpluimveehouder maken. De ingangscontrole
van de verzamelaar moet er op gericht zijn dat dit goed onderhouden wordt. Voor een goede beheersing van correct
printen moet de verzamelaar een consequent beleid hebben richting toeleveranciers die tijdelijk niet of onvoldoende
printen, zodanig dat hieruit de omvang en frequentie, de oorzaak en corrigerende maatregelen per toeleverancier
blijken.
NCAE kan n.a.v. het constateren van onvoldoende printen besluiten een controle bij de legpluimveehouder te doen.
Hiertoe zal dan een brief aan de legpluimveehouder worden gezonden.
Wanneer eieren die niet of onvoldoende zijn geprint aan de verzamelaar worden aangeboden en deze eieren niet
bestemd zijn om aan een pakstation te worden geleverd, moet de verzamelaar waarborgen dat de eieren uitsluitend aan
de eiproductenindustrie worden geleverd.

EIEREN BESTEMD VOOR DE
EIPRODUCTENINDUSTRIE
Eieren die bestemd zijn voor de
eiproductenindustrie, zijn gemerkt.

top

NCAE

Nederland kan vrijstelling verlenen voor het merken van eieren (zowel t.a.v. klasse A als B) wanneer deze worden
bestemd voor de eiproductenindustrie. Dit kan ook wanneer de eieren zijn bestemd voor een andere lidstaat. De
lidstaat van bestemming wordt dan echter wel eerst van deze vrijstelling op de hoogte gebracht.
Wanneer eieren vanuit derde landen van merking zijn vrijgesteld, dan moet de uiteindelijke levering door de NCAE
worden gecontroleerd.
In deze gevallen is de eiproductenfabrikant verantwoordelijk deze daadwerkelijk en uitsluitend tot eiproduct te
verwerken.
NL heeft geen enkele vrijstelling hierop verleend. Er is geen eenduidigheid in hoeverre eieren bestemd voor de
eiproductenindustrie wel of niet geprint moeten worden. Dit is onderwerp van afstemming met Ministerie EZ.
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7
7.1

Onderwerp
INDUSTRIËLE EIEREN
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
top
Industriële eieren betreffen eieren die niet als zodanig voor menselijke consumptie zijn bestemd. Deze eieren worden
in de handel gebracht in houders met een rode banderol of een rood etiket. Op deze banderollen en etiketten worden de
volgende gegevens vermeld:
a) naam en adres van de marktdeelnemer voor wie de eieren zijn bestemd;
b) naam en adres van de marktdeelnemer die de eieren heeft verzonden;
c) de woorden “industriële eieren” in hoofdletters met een hoogte van 2 cm, en de woorden “niet geschikt voor
menselijke consumptie” in letters met een hoogte van ten minste 8 mm.
Aanduiding, identificatie, wijze van opslag dienen overeenkomstig regelgeving voor dierlijke bijproducten plaats te
vinden.
Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, kan dit ook in het kader van de controle op de naleving van de
handelsnorme worden gerapporteerd.

8
8.1

top
REGISTERS
De verzamelaar registreert per
In plaats van registratie is het ook toegestaan facturen en leveringsbonnen te bewaren waaruit de gegevens blijken. De
houderijmethode en per dag:
tijdbehoefte voor controle zal daardoor wel veel meer zijn en het is eventueel nodig vaker controle uit te voeren.
a) de hoeveelheid verzamelde eieren
per producent, met vermelding van
de naam, het adres en de
producentencode, alsmede de
legdatum of legperiode;

8.2

b) de hoeveelheid aan de betrokken
pakstations geleverde eieren,
uitgesplitst naar producent, met
vermelding van de naam, het adres,
de code van het pakstation en de
legdatum of legperiode.

NCAE

Zie de toelichting bij 8.1
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Onderwerp
De in punt 8 bedoelde registers
dienen op verzoek van NCAE
onmiddellijk ter beschikking te
worden gesteld.

Toelichting
Zie ook de toelichting bij 3.1 en 3.2

8.4

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

Dit geldt 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.

9

UITVOER NAAR DERDE
LANDEN
Gelden de handelsnormen ook bij
uitvoer van eieren naar derde
landen?

top

INGEVOERDE EIEREN
Gelden de handelsnormen ook bij
invoer van eieren uit derde landen?

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.

8.3

9.1

10
10.1

De eisen in de handelsverordeningen gelden niet voor eieren voor export naar derde landen.

Eieren ingevoerd uit derde landen moeten:
- duidelijk en leesbaar zijn gemerkt in het land van oorsprong overeenkomstig ISO 3166 (nog nagaan)

NCAE
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