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Overleg Anevei – COKZ residuen en contaminanten Brexit 19 november 2020 

 

In het COKZ exportprogramma VK eiproducten (bijlage) is onderdeel informatie over residuen en 

contaminanten. Voor Nederlandse eieren is voor IKB eieren (>90 % NL eieren) een MKS programma 

aan de orde. De verwachting is dat dit op termijn ook de basis wordt van verplichte 

bedrijfszelfcontrole voor niet-IKB eieren.  

 

Voor dit moment is er geen algemeen beschikbare informatie of sectormonitoringsprogramma voor 

residuen en contaminanten in eieren van niet-IKB en buitenlandse eieren die worden verwerkt in 

eiproducten bestemd voor VK / export. Anevei heeft een inventarisatie bij eiproductbedrijven gedaan 

naar beschikbare informatie over onderzoek op residuen en contaminanten in eieren en eiproducten. 

Deze inventarisatie per bedrijf geeft vrij algemeen weer de systematiek die bedrijven toepassen t.a.v. 

borging van residuen en contaminanten. Behoudens 1 of 2 bedrijven is de informatie beperkt tot 

vermelding van de systemen zoals HACCP, BRC, Riskplaza e.d. Hierbij is niet zoals voor het MKS 

programma algemeen inzicht in welke stoffen met welke frequentie van onderzoek volgens welke 

analyse methode aan de orde zijn voor niet-IKB en buitenlandse eieren die worden verwerkt.  

 

De door Anevei geïnventariseerde informatie is te algemeen. Nodig is dat per bedrijf wordt geaudit 

door het COKZ welke residuen en contaminanten met welke frequentie worden onderzocht door de 

eiproductbedrijven. Op basis hiervan wordt beoordeeld in hoeverre de hieruit verkregen informatie 

voldoende is voor exportcertificering van eiproducten. Opgemerkt wordt dat de audit een 

inventariserend karakter heeft en op basis hiervan eerst bezien wordt of en in hoeverre met de 

individuele bedrijven tot afspraken kan worden gekomen. Uit de inventarisatie van informatie in de 

audits zal worden bezien in hoeverre een algemeen programma op sectorniveau is te realiseren. Dit zal 

in afstemming met de sector plaatsvinden. Bij de opzet van een eventueel sectoraal programma kan uit 

oogpunt van kostenefficiency bezien worden dat poolen van monsters en gebruik van 

screeningsmethoden mogelijk is. 

 

Genoemde audit betreft invulling van onderdelen 3.7 en 3.8 in het COKZ exportprogramma VK 

eiproducten. Deze audit start uiterlijk op het moment dat betreffend exportprogramma nodig blijkt 

voor de afgifte van exportcertificaten bij eiproducten voor het VK. Zo mogelijk zal het COKZ de 

audits eerder uitvoeren als dit in de prioritering van werkzaamheden van het COKZ past. 
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