Handelsnormen eieren: inleiding
Op 1 juli 2008 traden 2 nieuwe Europese verordeningen over de handelsnormen van eieren
in voege, nl.
Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”).
Verordening (EG) 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft
de handelsnormen voor eieren,
gewijzigd bij Verordening (EG) Nr. 598/2008 van de Commissie van 24 juni 2008
houdende wijziging van Verordening (EG) Nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de
handelsnormen voor eieren.
Daarmee kwamen vanaf 1 juli 2008 de Verordening (EEG) Nr. 1028/2006 1 en de Verordening
(EG) Nr. 557/2007 2 te vervallen. De verordeningen zijn te consulteren via de website van de
Europese Unie (http://eur-lex.europa.eu) of de website van het FAVV (beroepssectoren >
dierlijke producten > eieren en eiproducten). Om de exacte bedoeling te begrijpen van de
reglementaire teksten, is het nuttig kennis te nemen van de overwegingen opgenomen vóór
de artikels van deze teksten.
De nieuwe verordeningen houden geen wijzigingen in ten opzichte van de vroegere teksten,
behalve de verordening (EG) Nr. 598/2008.
De Verordening (EG) Nr. 1234/2008 is namelijk een samenvoeging van de verordeningen die
betrekking hebben op o.a. handelsnormen voor eieren en vlees van pluimvee, zonder dat de
kern ervan gewijzigd wordt (= codificatie). De verordeningen (voor wat betreft eieren: de
Verordening (EG) Nr. 1028/2006 en alle wijzigingsverordeningen) die voorwerp zijn van deze
codificatie werden hierbij ingetrokken.
Daarom diende de Verordening (EG) Nr. 557/2007 waarbij de bepalingen ter uitvoering van
de Verordening (EG) Nr. 1028/2006 waren vastgesteld, te worden ingetrokken en te worden
vervangen door een nieuwe verordening, zijnde de Verordening (EG) Nr. 589/2008, gewijzigd
bij Verordening (EG) Nr. 598/2008.
In de verordeningen wordt aan de lidstaten de mogelijkheid gegeven bepaalde punten zelf
wettelijk te regelen. Dit zal gedaan worden in een nieuw koninklijk besluit dat nu in een
ontwerpfase zit en waarvan de publicatie voorzien is in het tweede semester van 2008.
De toelichting hieronder geeft een overzicht van de inhoud van de nieuwe verordeningen. Er
wordt ook aangegeven welke punten zullen geregeld worden in het KB.
De toelichting verschilt niet van de vorige toelichting bij de Verordeningen (EG) Nr. 1028/2006
en 557/2007, met dien verstande dat de verwijzingen naar de wettelijke basis aangepast
werden.
Bij deze gelegenheid worden de hygiëneaspecten van de Verordening (EG) Nr. 853/2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong ook onder de aandacht gebracht.
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de Verordening (EG) Nr. 1028/2006 van de Raad van 19 juni 2006 betreffende bepaalde handelsnormen voor

eieren
2

de Verordening (EG) Nr. 557/2007 van de Commissie van 23 mei 2007 tot vaststelling van de bepalingen ter

uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1028/2006 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren
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HANDELSNORMEN EIEREN

Wettelijke basis:
Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke
bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”).
Verordening (EG) 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de
Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.
Koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

ONDERWERP

DEFINITIES

INHOUD

WETTELIJKE BASIS EN
OPMERKINGEN

1

Zie Verordening (EG) Nr. 1234/2007 en Verordening (EG) Nr. 589/2008.
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Alle kippeneieren die in de handel gebracht worden.

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, I, 1

3

Uitzondering: de verordening is niet van toepassing indien
eieren door de producent rechtstreeks worden verkocht aan de eindverbruiker
a) in de productie-inrichting of
b) bij huis-aan-huisverkoop of
c) op een lokale openbare markt (alhoewel in dit geval het merken van de eieren
verplicht blijft, zie punt 15).

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, I, 2

TOEPASSINGSGEBIED

Te regelen door de
lidstaten. KB in
voorbereiding die
dergelijke verkoop toelaat.
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HYGIËNE

KWALITEITSKLASSEN

4

5

Eieren moeten op het bedrijf van de producent en tot op het moment van verkoop aan Ver. 853/2004, bijlage III,
de consument schoon, droog en vrij van vreemde geuren worden gehouden, en op
sectie X, Hfdst. I, 1
afdoende wijze worden beschermd tegen schokken en rechtstreeks zonlicht.
De eieren moeten worden opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur constante
temperatuur die de meeste garanties biedt voor het behoud van hun hygiënische
kwaliteit.

Ver. 853/2004, bijlage III,
sectie X, Hfdst. I, 2

In de regel worden eieren ingedeeld in kwaliteitsklassen
(er zijn uitzonderingen, zie punt 7, 4de bolletje):
Klasse A of verse eieren, of ook gemeenzaam consumptie-eieren of tafeleieren
genoemd.
Klasse B, bestemd voor de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, II, 1

Voor kwaliteitskenmerken: zie punt 10.
De eieren die verhandeld worden volgens punt 2, mogen niet worden ingedeeld naar
kwaliteit
op de eieren of de verpakkingen geen vermelding van “klasse A” of
“klasse B”.
INDELING NAAR GEWICHT

AFZETMOGELIJKHEDEN
EIEREN

6

7

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, I, 2

Verplicht voor eieren van klasse A, tenzij ze geleverd worden aan de levensmiddelen- Ver. 1234/2007, Bijlage
of de niet-levensmiddelenindustrie. (zie punt 11)
XIV, A, II, 2
De eieren die verhandeld worden volgens punt 2 mogen niet worden ingedeeld naar
gewicht.

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, I, 2

Facultatief voor eieren van klasse B.

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, II, 2

Eieren bedoeld om verhandeld te worden als klasse A eieren (tafeleieren):
legbedrijf
verzamelaar (facultatief)
pakstation: indeling naar kwaliteit A en
naar gewicht
groothandel (facultatief)
detailhandel
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Eieren bedoeld om verhandeld te worden als klasse A eieren met
eindbestemming de levensmiddelen- of de niet-levensmiddelenindustrie:
legbedrijf
verzamelaar (facultatief)
pakstation: indeling naar kwaliteit A
groothandel (facultatief)
de levensmiddelen- of de nietlevensmiddelenindustrie
Eieren die door de verantwoordelijke van het legbedrijf benoemd worden als Beieren (bestemming: de levensmiddelen- of de niet-levensmiddelenindustrie):
legbedrijf
verzamelaar (facultatief)
pakstation: indeling naar kwaliteit B
(markering)
groothandel (facultatief)
de levensmiddelen- of de nietlevensmiddelenindustrie
of
legbedrijf: indeling naar kwaliteit B (markering)
de levensmiddelen- of de nietlevensmiddelenindustrie
Eieren die zonder benoeming naar klasse rechtstreeks vanaf het legbedrijf
geleverd worden aan de levensmiddelen- of de niet-levensmiddelenindustrie
TRANSPORT VAN EIEREN
VAN HET
PRODUCTIEBEDRIJF NAAR
DE AFNEMER
(VERZAMELAAR,
PAKSTATION, INDUSTRIE)

8

Op elke transportverpakking met eieren, worden in de productie-inrichting door de Ver. 589/2008, art. 7.1
producent de volgende gegevens aangebracht:
a)
naam en adres van de producent;
b)
producentencode;
c)
aantal eieren en/of gewicht,
d)
legdatum of legperiode;
e)
datum van verzending.
Merk op: deze verplichting doet geen afbreuk aan de verplichtingen inzake
traceerbaarheid vastgelegd in artikel 18 van de Verordening (EG) Nr. 178/2002
(General Foodlaw).
Wanneer pakstations onverpakte eieren betrekken uit eigen, op hetzelfde terrein als
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de pakstations gevestigde productie-eenheden, mogen de identificatiegegevens in
het pakstation op de transportverpakking worden aangebracht.
De bovenstaande gegevens komen voor op de transportverpakkingen en in de
begeleidende documenten. Een kopie van deze documenten wordt bewaard door de
marktdeelnemer aan wie de eieren worden geleverd. Het origineel van de
begeleidende documenten wordt bewaard door het pakstation dat de eieren sorteert.

Ver. 589/2008, art. 7.2,
1ste lid

Ver. 589/2008, art. 7.3

De gegevens op de transportverpakking mogen niet worden gewijzigd en mogen pas
worden verwijderd wanneer de eieren eruit worden gehaald om te worden gesorteerd,
gemerkt en verpakt.
TRANSPORT VAN EIEREN
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TUSSEN AFNEMERS
(VERZAMELAAR,
PAKSTATION, INDUSTRIE)

Wanneer door een verzamelaar ontvangen partijen worden opgesplitst voor levering
aan meer dan één marktdeelnemer, mogen de begeleidende documenten worden
vervangen door passende etiketten op transporthouders, mits deze etiketten de
gegevens van op de transportverpakkingen bevatten.

Ver. 589/2008, art. 7.2,
2de lid

De gegevens op de transportverpakking mogen niet worden gewijzigd en mogen pas Ver. 589/2008, art. 7.3
worden verwijderd wanneer de eieren eruit worden gehaald om te worden gesorteerd,
gemerkt en verpakt.
KWALITEITSKENMERKEN
VAN EIEREN VAN KLASSE A
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a) schaal en cuticula: normale vorm, schoon en onbeschadigd;
b) luchtkamer: hoogte niet meer dan 6 mm, onbeweeglijk; voor eieren die met de
vermelding „extra” in de handel worden gebracht, mag deze hoogte evenwel niet
meer dan 4 mm bedragen;
c) dooier: bij schouwing slechts vaag zichtbaar, zonder duidelijke omtrek, bij draaien
van het ei licht beweeglijk en opnieuw een centrale positie innemend;
d) eiwit: helder, doorschijnend
e) kiem: niet zichtbaar ontwikkeld;
f) vreemde stoffen: niet toegestaan;
g) vreemde geur: niet toegestaan.

Ver. 589/2008, art. 2.1
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Eieren van klasse A mogen vóór of na sortering niet worden gewassen of gereinigd.

Ver. 589/2008, art. 2.2

Eieren van klasse A mogen geen verduurzamingsbehandeling ondergaan en niet
Ver. 589/2008, art. 2.3
worden gekoeld in ruimten of inrichtingen waar de temperatuur kunstmatig lager dan
+ 5°C wordt gehouden.
Uitzondering: eieren die tĳdens een transport van niet meer dan 24 uur, dan wel in de
ruimte waar detailverkoop geschiedt of in bĳgebouwen daarvan gedurende niet meer
dan 72 uur, bĳ een temperatuur van minder dan 5°C zĳn bewaard, worden evenwel
niet als gekoelde eieren aangemerkt.

INDELING VAN EIEREN VAN

Eieren die niet de kwaliteitskenmerken van eieren van klasse A vertonen, worden in
klasse B ingedeeld. Eieren van klasse A die niet langer deze kenmerken vertonen,
kunnen worden heringedeeld in klasse B.

Ver. 589/2008, art. 2.4
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Eieren van klasse A worden als volgt in gewichtsklassen ingedeeld:
a)
XL-zeer groot: gewicht ≥ 73 g;
b)
L-groot: gewicht ≥ 63 g en < 73 g;
c)
M-gemiddeld: gewicht ≥ 53 g en < 63 g;
d)
S-klein: gewicht < 53 g.

Ver. 589/2008, art. 4.1
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Sorteren (indelen naar kwaliteit en gewicht) en verpakken van eieren en etiketteren
van de verpakkingen met de eieren.

Ver. 589/2008, art. 5.1

Ompakken van verpakte eieren van klasse A.

Ver. 589/2008, art. 19

In het bezit zijn van een toelating van het FAVV (een toelatingsnr. wordt toegekend).

KB 16/01/2006

KLASSE A IN
GEWICHTSKLASSEN

TOEGELATEN ACTIVITEITEN
PAKSTATIONS

VOORWAARDEN
PAKSTATIONS

13

Pakstations beschikken over de nodige technische installaties om eieren onder Ver. 589/2008, art. 5.3
bevredigende omstandigheden te kunnen behandelen. Die omvat, naargelang van
het geval:
a)
een adequate schouwinrichting, automatisch of gedurende de hele bedrijfstijd
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bezet, waarmee de kwaliteit van elk ei afzonderlijk kan worden onderzocht, of een
andere geschikte uitrusting;
b)
een apparaat voor het meten van de hoogte van de luchtkamer;
c)
uitrusting voor het sorteren van eieren naar gewicht;
d)
een of meer geijkte weegtoestellen voor het wegen van eieren;
e)
uitrusting voor het merken van eieren.

TERMIJNEN VOOR HET

14

SORTEREN, HET

Van pakstations die uitsluitend werken voor de levensmiddelen- en de nietlevensmiddelenindustrie worden geen technische installaties voor het sorteren van
eieren naar gewicht geëist.

Ver. 589/2008, art. 5.2

Eieren worden binnen tien dagen na het leggen gesorteerd, gemerkt en verpakt.

Ver. 589/2008, art. 6 en
art. 13

Eieren die in de handel zullen gebracht worden als “extra vers”, worden binnen vier
dagen na het leggen gesorteerd, gemerkt en verpakt. (zie punt 22 h)

VERPAKKEN VAN EIEREN
EN HET MERKEN VAN

De datum van minimale houdbaarheid (maximum 28 dagen na de legdatum (zie punt
22 d)) wordt bij het verpakken aangebracht.

VERPAKKINGEN DOOR
PAKSTATIONS
MERKEN VAN EIEREN:
WELK MERKTEKEN/CODE?
IN WELKE GEVALLEN?
Klasse A
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Producentencode
Eieren die door de producent aan de eindverbruiker worden verkocht op een lokale
openbare markt en afkomstig zijn van een productie-inrichting met meer dan 50
legkippen moeten ook gestempeld worden met de producentencode.

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, III, 1 en 3

Producenten die minder dan 200 legkippen houden en waarvoor dus volgens het KB
van 3 mei 2003 betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar
legkippen worden gehouden, de verplichte registratie bij het FAVV niet geldt, kunnen
evenwel op vrijwillige basis zich bij het FAVV laten registreren volgens het hierboven

KB 03/05/2003

7

vernoemd KB, om in staat te zijn de eieren afkomstig van hun productiebedrijf
volgens de geldende normen in de handel te brengen.

Klasse B
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Producentencode,
en om het onderscheid met een klasse A ei te kunnen maken: “B” of een gekleurde
punt

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, III, 1, 2de lid
Ver. 589/2008, art. 8.5

Uitzondering: mogelijkheid tot vrijstelling van deze markering voor eieren die op de
nationale markt zullen verhandeld worden, te regelen door de lidstaten.

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, III, 1, 3de lid
KB in voorbereiding. Er zal
voorzien worden dat
eieren die rechtstreeks
van het productiebedrijf
geleverd worden aan de
levensmiddelenindustrie of
de nietlevensmiddelenindustrie
vrijgesteld worden van de
merkingsplicht.

Eieren die rechtstreeks vanaf
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Producentencode en “B” of een gekleurde punt.

Ver. 589/2008, art. 8.5 en
art. 11

Vanaf 1 juli 2008: vrijstelling van markering enkel mogelijk mits toestemming van het
FAVV.

Te regelen door de
lidstaten. KB in
voorbereiding.

het legbedrijf geleverd
worden aan de
levensmiddelenindustrie

HOE ZIET HET MERKTEKEN
OF DE CODE ERUIT?

8

Producentencode

Vermeldingen op eieren van
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De producentencode is goed zichtbaar en duidelijk leesbaar en heeft een hoogte van
ten minste 2 mm.

Ver. 589/2008, art. 9

Opbouw producentencode: “code voor het houderijsysteem” (0, 1, 2 of 3) “BE”
“registratienummer (+ eventueel nr. gebouw )”

KB 03/05/2003

19

Een cirkel met een diameter van ten minste 12 mm rond de letter "B" met een hoogte Ver. 589/2008, art. 10
van ten minste 5 mm, of een goed zichtbare gekleurde punt met een diameter van ten
minste 5 mm.
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In de productie-inrichting of het eerste pakstation voor eieren bedoeld om te worden
verhandeld als A of B eieren;

klasse B

IN WELKE INRICHTING
EIEREN MARKEREN MET
HET MERKTEKEN OF CODE?
Eieren bestemd voor de
nationale markt

Ver. 1234/2007, Bijlage
XIV, A, III, 2

in de productie-inrichting voor eieren die rechtstreeks aan de levensmiddelen- of nietlevensmiddelenindustrie worden geleverd (uitzonderingen: zie punt 16 en 17).
Eieren bestemd voor de
intracommunautaire markt:
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Eieren die door een productie-inrichting aan een verzamelaar, een pakstation of een
niet-levensmiddelenbedrijf in een andere lidstaat worden geleverd: voordat zij de
productie-inrichting verlaten.

Ver. 589/2008, art. 8.1

Eieren die door een productie-inrichting aan een levensmiddelenbedrijf in een andere
lidstaat worden geleverd: voordat zij de productie-inrichting verlaten (uitzondering: zie
punt 17).
Een uitzondering is mogelijk voor zover onderstaande procedure is doorlopen:
Mits het akkoord van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming, kan het
Agentschap toestaan dat eieren, niet voorzien van de producentencode vanuit een

Ver. 589/2008, art. 8.2 en
8.3
De uitzondering is te

9

productiebedrijf geleverd worden aan een pakstation gelegen in een andere lidstaat,
op voorwaarde dat de levering gebeurt onder een exclusief contract met een
minimumduur van 1 maand.
Om de toelating te bekomen moet een aanvraag ingediend worden bij de Provinciale
Controle-eenheid van het Agentschap tot wiens controlebevoegdheid het betrokken
productiebedrijf behoort.
De aanvraag dient te gebeuren namens het productiebedrijf en het pakstation van
bestemming en vergezeld te zijn van een kopie van het exclusief contract.

regelen door de lidstaten.
KB in voorbereiding.
Deze procedure wordt nu
al toegepast en wordt
nader uitgelegd in de
omzendbrief
PCCB/S2/VCT/167777 dd.
19/06/2007)

Aan de buitenzijde goed zichtbaar en duidelijk leesbaar de volgende vermeldingen:
a) het toelatingsnummer van het pakstation;
b) de kwaliteitsklasse; de woorden "klasse A" of de letter "A", al dan niet samen
met het woord "vers";
c)
de gewichtsklasse;
De gewichtsklasse wordt aangegeven met de in punt 11 vermelde letters en/of
vermeldingen, eventueel aangevuld met het betrokken gewichtsinterval.
Indien de verpakkingen eieren van klasse A bevatten die niet tot dezelfde
gewichtsklasse behoren, moet het minimum nettogewicht in gram en de
vermelding “eieren van verschillend formaat” of een gelijkwaardige vermelding
voorkomen aan de buitenzijde van de verpakking.
d) de datum van minimale houdbaarheid (maximaal 28 dagen na legdatum; bij
vermelding van de legperiode wordt de eerste dag van die periode als grondslag
genomen voor de berekening van de datum van minimale houdbaarheid);
Opgelet: de uiterste verkoopdatum is 21 dagen na de legdatum!

Ver. 589/2008, art. 12
Ver. 589/2008, art. 12, 1a)
Ver. 589/2008, art. 12, 1b)

WAT MOET ER OP DE
VERPAKKINGEN STAAN?
Klasse A

22

e)

het advies aan consumenten om de eieren na aankoop gekoeld te bewaren.

Ver. 589/2008, art. 12, 1c)
Ver. 589/2008, art. 4, 2 en
3

Ver. 589/2008, art. 12, 1d)
en art. 13
Ver. 853/2004, bijlage III,
sectie X, Hfdst. I, 3.
Ver. 589/2008, art. 12, 1f)

10

de houderijmethode
“biologisch”, “eieren van hennen met vrije uitloop”, “scharreleieren” of
“kooieieren” eventueel aangevuld met “aangepaste kooi” of “verrijkte kooi”
g) toelichting van de producentencode (op of binnenin de verpakking)
h) facultatief: de woorden "extra" en "extra vers", die wijzen op de bijzondere
versheid van de eieren, mogen tot en met de negende dag na het leggen worden
gebruikt als aanvullende kwaliteitsvermelding. De legdatum en de termijn van 9
dagen worden dan goed zichtbaar en duidelijk leesbaar op de verpakking
aangebracht. (zie punt 10 en 14)
i) facultatief: bij vermelding van de voedingswijze van de legkippen gelden de
volgende minimumeisen:
a) het vermelden van granen als voederbestanddeel is slechts toegestaan
wanneer deze 60 gewichtspercenten van de voedergift uitmaken, waarvan niet
meer dan 15 gewichtspercenten uit graanbĳproducten mag bestaan;
b) onverminderd het onder a) genoemde minimumpercentage van 60 % moet,
wanneer een specifieke graansoort wordt vermeld, deze soort ten minste 30
gewichtspercenten van de voedergift uitmaken. Worden meerdere granen
vermeld, dan moet elk van hen ten minste 5 gewichtspercenten van de voedergift
uitmaken.

Ver. 589/2008, art. 12.2 en
Bijlage I
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Verpakkingen met eieren van klasse B dragen op de buitenzijde goed zichtbaar en
duidelijk leesbaar de volgende vermeldingen:
a) het toelatingsnr. van het pakstation;
b) de kwaliteitsklasse; de verpakkingen worden geïdentificeerd aan de hand van
de woorden "klasse B" of de letter "B";
c)
de verpakkingsdatum.

Ver. 589/2008, art. 12, 4

24

Elke verpakking mag slechts eieren van één partij bevatten. (def. Art. 1, a) en j))

Ver. 589/2008, art. 19

Ompakken: uit het samen lezen van de definities van “verpakking” en “ompakken”

Def. Ver. 589/2008, art. 1,

f)

Klasse B

OMPAKKEN VAN EIEREN
VAN KLASSE A

Ver. 589/2008, art. 12, 2
Ver. 589/2008, art. 14

Ver. 589/2008, art. 15
(voedingswijze is geen
bevoegdheid van het
FAVV)

11

blijkt dat het hier gaat van het verplaatsen van de ene verkoopsverpakking naar een
andere.
KWALITEIT VAN DE

25

Schokbestendig, droog, schoon en onbeschadigd, vervaardigd van zodanig materiaal Ver. 589/2008, art. 17
dat de eieren geen vreemde geur kunnen opnemen en dat de kwaliteit ervan niet
ongunstig kan worden beïnvloed.

26

Industriële eieren worden in de handel gebracht in houders met een rode banderol of Ver. 589/2008, art. 18
een rood etiket.
Def. industriële eieren:
Op deze banderollen en etiketten worden de volgende gegevens vermeld:
Ver. 589/2008, art. 1, h
a) naam en adres van de marktdeelnemer voor wie de eieren zijn bestemd;
b) naam en adres van de marktdeelnemer die de eieren heeft verzonden;
c) de woorden "industriële eieren" in hoofdletters met een hoogte van 2 cm, en de
woorden "niet geschikt voor menselijke consumptie" in letters met een hoogte
van ten minste 8 mm.
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De producenten registreren de gegevens over de houderijmethoden, waarbij per
Ver. 589/2008, art. 20.1
methode het volgende wordt gespecificeerd:
a) het aantal legkippen, de datum waarop zĳ zĳn opgezet en hun leeftĳd op het
tĳdstip waarop zĳ zĳn opgezet;
b) het aantal verwĳderde legkippen en de datum van verwĳdering;
c)
de dagelĳkse eiproductie;
d) het aantal verkochte of langs andere weg geleverde eieren per dag of het
gewicht daarvan;
e) de naam en het adres van de koper(s).

VERPAKKINGEN

INDUSTRIËLE EIEREN

a en j

REGISTERS
producent

Ook een kopie van het begeleidend document bij de transportverpakkingen moet
bijgehouden worden (zie punt 8).

Ver. 589/2008, art. 7.2
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verzamelaar

pakstation
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Wanneer de voedingswijze is aangegeven overeenkomstig artikel 15 van de
verordening, registreren de producenten, onverminderd de eisen van deel A.III van
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 852/2004, de volgende gegevens, waarbij per
voedingswijze het volgende wordt gespecificeerd:
a) de hoeveelheid en soort geleverd en/of ter plaatse bereid voeder;
b) de datum van levering van het voeder.

Ver. 589/2008, art. 20.2

Wanneer een producent gebruik maakt van verschillende houderijmethoden in één
enkele productie-inrichting, worden deze gegevens uitgesplitst per hok.

Ver. 589/2008, art. 20.3

De producenten mogen in plaats van verkoop- en leveringsregisters de facturen en
leveringsbonnen bewaren wanneer daarop bovenstaande vermeldingen zijn
aangebracht.

Ver. 589/2008, art. 20.4

Ver. 589/2008, art. 21.1
De verzamelaars registreren per houderijmethode en per dag:
a) de hoeveelheid verzamelde eieren per producent, met vermelding van de naam,
het adres en de producentencode, alsmede de legdatum of legperiode;
b) de hoeveelheid aan de betrokken pakstations geleverde eieren, met vermelding
van de naam, het adres en het toelatingsnr. van het pakstation, en de legdatum
of legperiode.
Ook een kopie van het begeleidend document bij de transportverpakkingen moet
bijgehouden worden (zie punt 8 en 9).

Ver. 589/2008, art. 7.2

De verzamelaars mogen in plaats van verkoop- en leveringsregisters de facturen en
leveringsbonnen bewaren wanneer daarop bovenstaande vermeldingen zijn
aangebracht.

Ver. 589/2008, art. 21.2

De pakstations registreren per houderijmethode en per dag:
Ver. 589/2008, art. 22.1
a) de hoeveelheid niet-gesorteerde eieren die bij hen binnenkomen, per producent,
met vermelding van de naam, het adres en de producentencode, alsmede de
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b)
c)

d)

e)

TERMIJNEN VOOR HET
BEWAREN VAN DE
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legdatum of legperiode;
na sortering van de eieren, de naar kwaliteits- en gewichtsklasse opgesplitste
hoeveelheden;
de hoeveelheid gesorteerde eieren die afkomstig zijn van andere pakstations,
met vermelding van het toelatingsnr. van die pakstations en de datum van
minimale houdbaarheid;
de hoeveelheden niet-gesorteerde eieren die aan andere pakstations worden
geleverd, per producent, met vermelding van het toelatingsnr. van die
pakstations en de legdatum of legperiode;
het aantal geleverde eieren en/of het gewicht daarvan, per kwaliteits- en
gewichtsklasse, per verpakkingsdatum voor eieren van klasse B of uiterste
verkoopdatum voor eieren van klasse A, en per koper, met vermelding van de
naam en het adres van elke koper.

Ook een kopie van het begeleidend document bij de transportverpakkingen moet
bijgehouden worden (zie punt 8 en 9)

Ver. 589/2008, art. 7.2

De pakstations voeren een voorraadboekhouding die wekelĳks wordt bĳgewerkt.

Ver. 589/2008, art. 22.1

Wanneer op eieren van klasse A en verpakkingen daarvan een vermelding van de
voedingswijze overeenkomstig artikel 15 van de verordening is aangebracht, houden
pakstations die dergelijke vermeldingen gebruiken, afzonderlijke registers bij
overeenkomstig lid 1.

Ver. 589/2008, art. 22.2

De pakstations mogen in plaats van verkoop- en leveringsregisters de facturen en
leveringsbonnen bewaren wanneer daarop bovenstaande vermeldingen zijn
aangebracht.

Ver. 589/2008, art. 22.3

De registers en andere bewijsstukken worden gedurende ten minste twaalf maanden
na de opstelling ervan bewaard.

Ver. 589/2008, art. 23

REGISTERS
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VERKOOP VAN EIEREN OP
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Indien de eieren afkomstig zijn van een productiebedrijf met ten hoogste 50 legkippen Ver. 1234/2007, Bijlage
moeten zij niet gestempeld zijn met de producentencode op voorwaarde dat de naam XIV, A, III, 3
en het adres van de producent op het verkooppunt op zodanige wijze wordt uitgestald
dat de eindverbruiker er kennis kan van nemen. (zie punt 15)
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Bij verkoop van losse eieren van klasse A (dus gesorteerd naar kwaliteit en gewicht
door een pakstation) worden de volgende gegevens op een voor de consument goed
zichtbare en duidelijk leesbare wijze aangegeven:

DE LOKALE OPENBARE
MARKT

LOSSE VERKOOP VAN
KLASSE A EIEREN IN DE
DETAILHANDEL

a)
b)
c)
d)
e)
VERKOOP VAN NIET-
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Ver. 589/2008, art. 16

de kwaliteitsklasse;
de gewichtsklasse;
een vermelding van de houderijmethode;
een toelichting over de producentencode;
de datum van minimale houdbaarheid.

Dergelijke verkoop is niet toegelaten: cfr. toepassingsgebied handelsnormen eieren

GESORTEERDE EIEREN
(= GEEN KLASSE) IN DE
DETAILHANDEL ZOALS
BAKKER, BEENHOUWER, …
AFKOMSTIG VAN DE EIGEN
PRODUCTIE OF VAN EEN
ANDERE PRODUCENT
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