COKZ Exportprogramma GB eiproducten
1. Algemeen
Bepaalde vloeibare eiproducten bestemd voor GB hebben een beperkte THT van 10 dagen. Ook is een
beperkte THT aan de orde voor gekookte eieren. Toepassing en verwerking is te realiseren wanneer
partijen meteen na productie verzonden kunnen worden. Een partijcontrole en afhandelingstermijn
voor de afgifte van een exportcertificaat van 4 a 5 dagen is te lang voor dergelijke partijen. In de plaats
hiervan is een vorm van regelmatige periodieke controle (inspectie, monsterneming en onderzoek)
ontwikkeld op basis waarvan direct certificaten kunnen worden afgegeven / beschikbaar zijn op
moment dat de partij is geproduceerd. Partijcontroles kunnen gerealiseerd worden in geval van
continue productie en regelmatige verzending van partijen
zodat tijdens controlebezoeken te verzenden partijen tegelijkertijd gecontroleerd kunnen worden.
Voor een doelmatige aanpak is dit programma uitgebreid naar alle soorten eiproducten, ook met
langere THT en/of voor poeder. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanvullend aanmelden.
2. Soorten eiproducten bestemd voor GB
Vloeibaar eigeel
Vloeibaar heelei (en blends)
Vloeibaar eiwit
Gekookte en gepelde eieren
Gekookte en geverfde eieren
Eiwitpoeder
Heeleipoeder
Eigeelpoeder

3. Aspecten van controle

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
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HP-inspectie
Verificatie van de gerealiseerde pasteurisatie /
hittebehandeling van productsoort bestemd voor GB
(vastlegging gerealiseerde temperatuur en tijd en
minimaal voldoen aan EU HP)
Controle van de productspecificaties op of bij het
product per productsoort bestemd voor GB
Traceerbaarheid van productsoort bestemd voor GB
van verwerkte eieren tot op niveau van
legeindpluimveehouderij (en in geval aanduiding op
of bij eiproduct houderijsysteem juistheid
houderijsysteem)1
Samenstelling. Per soort product
Droge stof
Zoutgehalte
Suikergehalte
Microbiologie. Per soort product
Salmonella (n=5)
Enterobacteriaceae (n=5)
Residuen en contaminanten eiproduct per soort
product

frequentie
2x per jaar
1x per kwartaal

1x per kwartaal
1x per kwartaal

1x per kwartaal

1x per kwartaal

1x per kwartaal

Minimaal geldt 1 stap vooruit en 1 stap achteruit. Doelstelling is te realiseren dat inzichtelijk en geïdentificeerd is van welke
legeindpluimveehouderijen hoeveel eieren in betreffende partij eiproducten zijn verwerkt.

3.83

3.9
3.10

Dioxine, dioxine-achtige PCB’s, PCB’s
Residuen diergeneesmiddelen 2
Zware metalen (1 productsoort)
Pesticiden (in ieder geval fipronil en amitras)
inclusief fungiciden, herbiciden, insecticiden.
Residuen en contaminanten eieren Nederlandse
eieren resp. buitenlandse eieren.
Dioxine, dioxine-achtige PCB’s, PCB’s
Residuen diergeneesmiddelen Pesticiden (in ieder
geval fipronil en amitras) inclusief fungiciden,
herbiciden, insecticiden
Aanduidingen op en/of bij het eiproduct. Per
productsoort
Partijcontrole van partijen die op moment van
controle gereed staan voor verzending GB. Hierbij
wordt vastgelegd de identificatie, hoeveelheid en
deugdelijkheid verpakte product. Minimaal wordt
gerealiseerd dat 1 partij per week gecontroleerd
wordt. De informatie over de partij wordt vergeleken
met het af te geven of afgegeven certificaat.

1x per kwartaal

1x per jaar
1x per week

Ad 3.2 Criteria voor pasteurisatie van eiproducten

Pasteurisation of liquid egg
products

Minimum
Minimum
Pasteurisation Pasteurisation
Temperature
Time

For equivalent time / temperature
calculation.

(°C)

(Minutes)

Z Value
(°C)

Minimum applicable
Temp ((°C) Temp

60

3.5

4

60

WHOLE EGG

2

1

Liquid whole egg

2

Liquid whole egg and egg
blends with up to 10% sugar
and <2% salt

61.1

3.5

4

60

3

Liquid whole egg and egg
blends with 2 - 10% salt

63.3

3.5

5

60

4

Liquid whole egg and egg
blends with  10% sugar

61.1

3.8

4.9

60

5

Liquid whole egg and egg
blends with  10% salt

63.3

10.2

5.2

60

Chloortetracycline, tetracycline, oxytetracycline, doxicycline, erythromycine, ethoxyquin, tylosine, josamycine, spiramycine, lincomycine,
tiamulin, tilmicosin, amoxycilline, penicilline, ampicilline, amprolium, oxilinic acid, flumequine, enrofloxazine, danofloxacine, difloxacine,
colisine. ((ook) diervoederdiergeneesmiddelen)
Streptomycine, trimethoprim, sulfaclozin, sulfachlorpyridazine, sulfamethoxazol, sulfadiazine, sulfaquinoxaline, dapson, sulfamethazine
Clopidol, diclazuril, lasalocide, monensin, narasin, robenidine, salinomycine, chlooramfenicol, nitrofuranen (HPLC /
diervoedertoevoegingen / -diergeneesmiddelen / verboden middelen)
3
Monsterneming en onderzoek bij 3.7 en 3.8 is afhankelijk van de mate waarin uit de sector informatie beschikbaar is over de mate van
monsterneming onderzoek / monitoring op de afwezigheid van residuen en contaminanten (IKB / KAT v.w.b. dioxines / PCB’s, werkgroep
Krouwel, RiskPlaza).

EGG YOLK

6

Liquid egg yolk (including
<2% sugar or < 2% salt)

61.1

3.5

4

60

7

Liquid egg yolk with >2 %
sugar or 2 - 10% salt

63.3

3.5

5.4

60

8

Liquid egg yolk with  10%
salt
EGG WHITE

63.3

8.1

5.8

60

9

Liquid egg white, pH 9

57.7

3

4.2

55

10

Liquid egg white, pH 7

57.7

7.5

3.3

55

Poedervormige eiproducten die in een hotroom worden behandeld hebben minimaal een
hittebehandeling ondergaan van 65 ˚C gedurende 10 dagen. Uitzondering is kristaleiwitpoeder (Pandried albumen) waarvoor met betreffende eiwitpoederfabrikant specifieke afspraken worden gemaakt.

4. Afgifte van NVWA exportcertificaten
Bij export van eiproducten is tot heden gangbaar dat alle partijen worden gecontroleerd. Een derde
voorafgaand aan de afgifte van een certificaat en twee derde achteraf . Partijen dienen hiertoe 1½ dag
ter beschikking gehouden te worden voor COKZ controle. COKZ maakt een voorcertificaat die de
aanvrager gebruikt voor het aanvragen van een NVWA exportcertificaat.
Met de controle als met het periodieke controleprogramma bij punt 3 aangegeven kan meteen een
NVWA exportcertificaat worden aangevraagd. Bezien wordt of de aanvraag al gedaan kan worden
alvorens de partij gereed is. Randvoorwaarde is dat het certificaat niet eerder wordt afgegeven dan dat
de partij daadwerkelijk gereed is. De inhoud / identificatie van de partij moet ook aan het COKZ
worden gecommuniceerd t.b.v. de koppeling aan de certificaataanvraag en om de controle ter plaatse
te kunnen uitvoeren4. Afhankelijk van datum van bedrijfsbezoek worden partijen aan de hand hiervan
door de COKZ inspecteur gecontroleerd.
5. Maatregelen bij afwijkingen
5.1 In geval uit de controle en inspecties bij hoofdstuk 3 afwijkingen worden geconstateerd worden
afspraken gemaakt op welke wijze geconstateerde tekortkomingen worden opgeheven. Wanneer
met controle en inspectie wordt vastgesteld dat tekortkomingen niet overeenkomstig gemaakte
afspraken worden opgeheven zal de NVWA geadviseerd worden geen exportcertificaten meer af
te geven voor aan de orde zijnde eiproducten. De afgifte van exportcertificaten zal dan volgens de
traditionele wijze van aanvragen, COKZ voorcertificaat, partijcontroles en opvolgende afgifte van
NVWA certificaat worden uitgevoerd. Voor afgifte van het COKZ voorcertificaat zal voor zover
relevant de aan de orde zijnde tekortkoming voor de aangeboden partij moeten zijn opgeheven

4

Deze informatie kan ook via de aanvraaggegevens van de aanvrager tet plaatse worden verkregen. T.z.t. zal
geëvalueerd worden in hoeverre hiermee voldoende informatie van de partij verkregen wordt.

5.2 In geval uit de controle en inspecties bij hoofdstuk 3 voedselveiligheidsafwijkingen worden
geconstateerd wordt voor betreffende partij eiproduct en technologisch gelijkwaardige partijen
geen exportcertificaten afgegeven, cq worden reeds afgegeven exportcertificaten ingetrokken.
Vervolgaanpak zal gerealiseerd worden overeenkomstig handelwijze in het kader van het EUhygienepakket.
5.3 Bij partijcontrole geconstateerde afwijkingen worden voor zover het gaat om identificatie,
hoeveelheden e.d. gecorrigeerd in het nog af te geven exportcertificaat. Zo nodig wordt hiertoe de
afgifte van een certificaat geblokkeerd / ingetrokken. Dit geldt ook in geval de partij niet
deugdelijk is. Overeenkomstig 5.1 worden verbeterafspraken gemaakt met het bedrijf.
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