Stroomschema vermeerdering deel 2
28 augustus 2017
Startpunt schema deel 2
Uw broedeieren bevatten fipronil in een waarde boven de norm (0,005 mg/kg). Daarom bent u van
schema deel 1 nu terechtgekomen op schema deel 2. Deel 2 gaat niet verder in op het vrijgeven van
eieren, maar beschrijft de voorwaarde en het proces waaronder de mogelijkheid ontstaat voor het
leveren van broedeieren boven de norm naar een broederij binnen Nederland.
Voorwaarden
Onder voorwaarde van conforme resultaten van proefslachtingen van vleeskuiken-nakomelingen van
de VB o.b.v. eenmalige ambtelijke monstername (is gerealiseerd / afgerond)
borging van kanalisatie van broedeieren van de VB door private certificeringsinstanties
ontstaat de mogelijkheid voor het leveren van broedeieren boven de norm naar de broederij binnen
Nederland.
Er kan overigens pas sprake zijn van afvoer van broedeieren naar de broederij na toestemming
NVWA. Voor de volledigheid: de broederij zal ook afspraken met de NVWA moeten maken over
kanalisatie in de broederij.
Kanalisatie en borging
Ten aanzien van kanalisatie is er onderscheid in:
1. Verouderde voorraad;
2. Overige voorraad / nieuwe productie.
Ad 1
Voorraad op VB bedrijf die broederij niet meer wil hebben (vanwege ouderdom) -> dit is categorie 1
materiaal en wordt afgevoerd naar Rendac.
Nulmeting (fysiek bezoek) door CI, op dat moment vastleggen / inzien:
 NAW, KIPnummer e.d.;
 Schriftelijke ondertekende melding van broederij / handelaar met daarin de volgende
informatie:
o welke eieren (‘leeftijd’) ze niet willen afnemen, en
o verklaring dat ze vanaf dat moment alle broedeieren die ze zullen afnemen, zullen
inleggen in de broederij.
 Aantal broedeieren die nog op voorraad blijven staan (en naar broederij gaan);
 Aantal stallen;
 Dagproductie per stal;
 Naar welke broederij de overige / nieuwe eieren gaan.
 Opzet van de massabalans (voor nadere informatie, zie ad 2).
De CI maakt hier een rapport van op.
Eventuele aanwezige verouderde voorraad verzegelen.
Alle eieren die de broederij niet kan inleggen geldt als categorie 1 materiaal en moet worden
afgevoerd naar Rendac. Hieronder valt dus niet enkel tweede soort eieren, eieren met breuk etc.,
maar ook ‘goede’ broedeieren die de broederij bijvoorbeeld vanwege capaciteit niet kan inleggen.
Deze eieren dienen als heel ei bewaard te worden. Het is namelijk belangrijk dat Rendac kan noteren
hoeveel stuks er door hen worden meegenomen (Rendac moet dit aantal ook op de bon noteren).
Pluimveehouder stuurt CI telkens z.s.m. kopie van de bon van Rendac.
Enige uitzondering hierop is het breken van eieren onder toezicht van de CI (bijv. tijdens een controle
bezoek). In dat geval noteert CI om hoeveel eieren het ging.
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Ad 2
De overige voorraad (broedeieren die nog niet te oud zijn en die broederij wel wil hebben) en de
nieuwe productie die aan de broederij geleverd wordt, mag pas worden opgehaald als de verouderde
voorraad door Rendac is opgehaald / die eieren gebroken zijn, of de verouderde voorraad is
verzegeld door CI.
Massabalans
Voorts houdt de vermeerderaar vanaf het moment van de nulmeting secuur en dagelijks een
massabalans bij. Op deze massabalans wordt ten minste genoteerd:
 Voorraad op moment van nulmeting;
 Deze voorraad wordt onderverdeeld naar:
o Bestemming broederij t.b.v. inleg;
o Bestemming Rendac (alle eieren die niet door broederij worden ingelegd).
 Iedere dag de productie per stal;
 De productie wordt onderverdeeld naar:
o Bestemming broederij t.b.v. inleg;
o Bestemming Rendac (alle eieren die niet door broederij worden ingelegd).
Afvoer broederij
Bij de afvoer van broedeieren naar de broederij (en zo lang het koppel blijft produceren) speelt de
ontvangende broederij een coördinerende rol:
 Vanaf dit moment zal broederij enkel broedeieren meenemen vanaf het
vermeerderingsbedrijf die de broederij ook daadwerkelijk kan en zal inleggen. Tweede soort
eieren etc. mogen niet worden meegenomen door broederij.
 Op de ophaalbon legt broederij vast om hoeveel (aantal stuks) broedeieren het gaat.
 Broederij stuurt kopie van deze ophaalbon z.s.m. naar CI die destijds ook bij betreffende
vermeerderaar is geweest. En verklaart de broedeieren in te leggen in broedproces.
Afvoer Rendac
Alle eieren die de broederij niet kan inleggen, geldt als categorie 1 materiaal en moet worden
afgevoerd naar Rendac. Hieronder valt dus niet enkel tweede soort eieren, eieren met breuk etc.,
maar ook ‘goede’ broedeieren die de broederij bijvoorbeeld vanwege capaciteit niet kan inleggen.
Deze eieren dienen als heel ei bewaard te worden. Het is namelijk belangrijk dat Rendac kan noteren
hoeveel stuks er door hen worden meegenomen (Rendac moet dit aantal ook op de bon noteren).
Enige uitzondering hierop is het breken van eieren onder toezicht van de CI (bijv. tijdens een controle
bezoek). In dat geval noteert CI om hoeveel eieren het ging.
Pluimveehouder stuurt CI telkens z.s.m. kopie van de bon van Rendac.
Periodieke controle door CI
De CI voert administratieve controles uit op de ontvangen documenten en kan nadere informatie
opvragen of fysieke bezoeken uitvoeren (risico gebaseerd). Kosten zijn voor betrokken bedrijf
(vermeerderaar of broederij).
Vermeerderaar dient CI te informeren over het moment van afvoer (slacht) van het koppel.
Proces i.r.t. NVWA
Ad 1: Pluimveehouder stuurt rapport CI naar NVWA (via icb@nvwa.nl ). Pas na melding en
toestemming NVWA (icb@nvwa.nl) afvoer broedei naar broederij toegestaan.
Ad 2: risicogericht controleren door CI en opmaken rapportage: als iets niet klopt, dan is CI verplicht
dit te melden bij de NVWA.
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Eindpunt schema deel 2
Op enig moment is de legperiode van dit koppel ten einde. U gaat dan terug naar het aangegeven
punt in schema deel 1.
Voor de duidelijkheid: indien kippen en mest nog niet zijn vrijgegeven dan moeten deze naar resp.
Rendac en BMC.
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