Werkwijze toezicht verzamelaars
Hieronder volgt een nadere omschrijving van de voor de verzamelaars relevante
onderdelen van het toezicht.
AANVRAAG EN REGISTRATIE
Alle verzamelaars moeten geregistreerd zijn.
Indien bedrijven zich willen laten registreren, dan dient dit schriftelijk te worden
aangevraagd bij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) of diens opvolger.
Uitwisseling van registratiegegevens vindt plaats tussen het COKZ/NCAE en de NVWA.
Bedrijven behoeven zich dus niet nogmaals bij het COKZ/NCAE cq. NVWA te laten
registreren.
BEOORDELINGSFREQUENTIE
Het COKZ, via de dienst NCAE, voert beoordelingen uit middels toetsing op het voldoen
aan de “Hygiënecode eieren, voor Verzamelaars, Pakstations en Grossiers”.
Algemeen uitgangspunt voor de inspecties is:
 Tijdens de inspecties worden alle beoordelingspunten (zie hygiënecode)
beoordeeld;
 Naar het oordeel van de NCAE kan worden besloten tot het uitvoeren van een
extra inspectie.
Een inspectie wordt niet aangekondigd.
BEOORDELING EN RAPPORTAGE
1. Een beoordeling verloopt over het algemeen als volgt:
o Inleidend gesprek
o Toetsing op naleving van de hygiënecode
o De beoordeling heeft betrekking op alle relevante aspecten beginnende bij
de ontvangst van eieren tot aan de aflevering van de eieren aan een
pakstation of de industrie.
o Inventarisatie van de bevindingen door de keurmeester.
o Evaluatiegesprek; tijdens dit gesprek worden de geconstateerde
tekortkomingen doorgenomen en afspraken gemaakt over de wijze waarop
en binnen welke termijn deze moeten worden verholpen, rekening
houdend met de ernst van de tekortkomingen.
2. In de rapportage van de beoordeling is ten minste het volgende opgenomen:
o Doel van de beoordeling;
o Soort beoordeling;
o Resultaat van de beoordeling in de vorm van de geconstateerde
tekortkomingen en opmerkingen;
o De afspraken met het bedrijf voor het nemen van corrigerende
maatregelen om de tekortkomingen op te heffen.
3. Het COKZ/NCAE zendt de rapportage van de beoordeling met een begeleidende
brief aan het betrokken bedrijf met het verzoek de eventuele tekortkomingen
overeenkomstig de gemaakte afspraken op te heffen.
AANDACHTSBEDRIJF
Bedrijven worden als aandachtsbedrijf aangemerkt als tijdens de beoordeling ernstige
tekortkomingen, bij herhaling dezelfde tekortkomingen, het niet overeenkomstig de
afspraken opheffen van tekortkomingen en/of veel tekortkomingen worden
geconstateerd.
Op aandachtsbedrijven worden extra beoordelingen uitgevoerd.

