
 

Appendix 5.1 Controle en toezicht legeindpluimveehouderijen en pakstations export tafeleieren 

Singapore 

 

In dit COKZ exportprogramma wordt beschreven de controle en het toezicht op 

legeindpluimveehouderijen en pakstations die eieren exporteren met bestemming Singapore. 

 

1.  Pakstations 

Het pakstation dient met de legeindpluimveehouderij het volgende overeen te komen: 

- De eierverzamelinstallatie dient minimaal eenmaal per week te worden gedesinfecteerd. 

- Eieren betreffen onbevruchte eieren. 

 

Legeindpluimveehouderijen met vrije uitloop of biologisch voldoen niet aan de 

accreditatiecriteria van Singapore. Derhalve komen alleen scharrel en (verrijkte) kooieieren in 

aanmerking. 

 

Bij de partijcontrole door het COKZ wordt geverifieerd in hoeverre alleen eieren van Singapore 

geregistreerde legeindpluimveehouderijen aan de orde zijn en dat het alleen gaat om scharrel 

en/of (verrijkte) kooieieren. 

 

2. Legeindpluimveehouderij  

In bijlage 1 is de beoordelingslijst weergegeven voor de legeindpluimveehouderij die zijn 

geregistreerd voor export van eieren naar Singapore. In de beoordelingslijst zijn de aspecten van 

de accreditatiecriteria Singapore legeindpluimveehouderij (en NVWA-certificaat) opgenomen 

die niet (volledig) met het EU-hygiënepakket worden afgedekt. Een aantal van deze aspecten 

worden met IKB-ei afgedekt. Dit betreffen de beoordelingspunten 2 t/m 7 en 10. Aanvullende 

beoordeling zal door IKB plaatsvinden op de beoordelingspunten 9 en 11. IKB zal hierover het 

COKZ per legeindpluimveehouderij rapporteren.  

 

Het COKZ heeft inzage in de reguliere IKB-beoordelingen en kan voor betrokken 

legeindpluimveehouderijen hieruit de resultaten van beoordeling halen voor de 

beoordelingspunten 2 t/m 7 en 10. Voor beoordelingspunten 9 en 11 rapporteert IKB aan het 

COKZ. Daarna kan COKZ de beoordeling met de overige punten afronden tot een 

beoordelingsrapportage Singapore.  

 

3. Maatregelen bij afwijking  

Wanneer eieren in de partij aanwezig zijn van niet Singapore geregistreerde 

legeindpluimveehouderijen danwel het niet gaat om scharrel en/of (verrijkte) kooieieren wordt 

de partij niet gecertificeerd. 

 

In geval van afwijkingen t.a.v. de legeindpluimveehouderij vindt rapportage plaats aan de 

legeindpluimveehouderij, c.c. het betrokken pakstation.  

- In geval van een categorie C tekortkoming wordt van betreffende legeindpluimveehouderij 

geen export van eieren gecertificeerd.  

- Voor beoordelingspunt 2 t/m 7 en 10 wordt het nemen van maatregelen door IKB als 

voldoende geacht.  

- Voor afwijkingen voor beoordelingspunten 9 en 11 wordt IKB verzocht een herbeoordeling 

uit te voeren.  

- Voor een overtreding D tijdens HP-inspectie van het COKZ wordt een herinspectie 

uitgevoerd. 

Wanneer afwijkingen bij herhaling worden geconstateerd wordt geen export van eieren 

gecertificeerd totdat de afwijking is opgeheven.   
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