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Salmonella overschoentjes monstername door het COKZ

l/oo/- uw in ormatie

COKZ voert monsternames uit in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella. Deze
monstername start in 2019. De monstername door COKZ wordt uitgevoerd onder Verordening 517/2011,
bijlage punt 2. 1. onderdeel e). Dit monster kan in de plaats komen van een bemonstering op initiatief van de
exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Selectiecriteria

. Leeftijd van het legkoppel ouder dan 57 weken

. Geschiedenis van de Salmonella-status van het legkoppel

Wet en regelgeving

^!.fchte^'^TI1fllwetgeving voor het uitvoeren van deze monstername zijn de volgende wetten: Verordening
iE<^ -nr" 2160/?003 inzake de l:>estriJdin8 van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen
zoonosev!rwekker^'" samenhang met Verordening (EU) nr. 517/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het
verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 en Verordening (EU) nr. 200/2010 van de Commissie.

De monstername mag gedaan worden op grond van Verordening (EU) nr. 517/2011 Bijlage, hoofdstuk 2.1
onder e:

2. TOEZICHT OP LEGKOPPELS

2. 1. Frequentie en status van de bemonstering
Legkoppels worden op initiatief van de exploitant van een levensmiddelenbedrijfen door de bevoegde autoriteit bemonsterd.
De bemonstering op initiatief van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf vindt ten minste elke 15 .

De bemonstering door de bevoegde autoriteit vindt ten minste plaats:
a) bij één koppel per jaar per bedrijf, dat ten minste l 000 dieren omvat;
bL°p_dekeftijd vm 24 ̂twee weke" bij legk°PPels i" gebouwen waarin bij het vorige koppel de desbetreffende salmonella is
aangetroüen:

c; DIJ ieder vennoeden van besmetlmg met salmonella bij het onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses
^vereeDlcom!tiiarük_el 8 van RichtliJn 2003/99/EG of in gevallen wanneer de bevoegde autoriteit dit'nodigadrt'aaS de hmd^ het

I, deel D, punt 4, onder b), bij Verordening (EG) nr. 2160/2003;
dLULa!!^andere legkopPels °P het bedrijf indien Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium in een legkoppel op het bedrijf is

e) indien de bevoegde autoriteit het nodig acht.

B,CT"bem^stennLdoOT de bevoeede autoriteit kan in de Plaats komen van een bemonstering op initiatief van de exploitant van een
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B!ideze_verordening worden maatregelen getroffen voor de detectie en de bestrijding van salmonella en
> in alle stadia van productie, verwerking en distributie, in het bijzonder OD het

niveau van de primaire productie met inbegrip van diervoeders.
Volgens deze verordening mogen sinds 2010 eieren van met salmonella besmette leghennen niet meer als
t.ÏÏere^r_k-ochtworden-lró verwerking is dan alleen toegestaan a7sdie<eieren''eenverMttingsstap

ondergaan. Er moet een reductiedoelstelling worden gehaald'per lidstaat.

Uitsla monstername

De uitslag van de monstername wordt door het laboratorium in KIPnet gezet.
Daagde monstername van de stal gebruiken als 15 weeks monitoringsmonster. Let op als u meerdere stallen

1 dient u zelf zorg te dragen voor de monstername van de andere stallen.


