V-09-287888

IKB EI regeling Pakstations
en Verzamelaars
It is hereby declared that the IKB EI featured products from company

Frisian Egg BV
located at Edisonlaan 8
in DRACHTEN
VER00409

are produced according to the certification scheme:
- IKB EI regeling Pakstations en Verzamelaars Versie 1.0
in accordance with:
- Algemene Voorwaarden IKB EI,
- Certificatiecriteria IKB EI

Therefore Kiwa VERIN grants this certificate for the period to:

31 december 2022
This certificate is only valid in combination with a positive indication on the public register Kipnet.

Nieuwegein, 7 april 2021
On behalf of Kiwa VERIN,
Kiwa VERIN
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.:
088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@verin.nl
www.kiwaverin.nl

Roosmarijn Malestein-Overweg

Frisian Egg BV
Postbus 226
9200 AE DRACHTEN

Nieuwegein, 7 april 2021
Subject
Your reference

: Outcome of IKB Ei assessment
: 8881118 / VER00409

Dear Sir, Madam,
On 17-02-2021 your company was visited by a Kiwa VERIN inspector for an IKB inspection. Kiwa VERIN has now
received the inspection findings from the inspector and has assessed them.
The assessment indicates that your company is fully compliant with the IKB Egg General Terms and Conditions
and associated regulations. Your company has been issued with an IKB certificate and your KIP number is now
included in the IKB Egg register. The IKB certificate is enclosed.
Based on the inspection findings, your company has been granted IKB status 1. The certificate is valid until the
date shown on it. You must make sure that an inspection takes place several weeks before this date. Kiwa
VERIN will contact you before the date. This ensures that your IKB certification continues uninterrupted.
If you have any questions about the above assessment, you can contact the undersigned
(certificatie@kiwaverin.nl or +31 (0)88-9984310).

With kind regards,

Ruud Reitsma
Kiwa VERIN

Annex: IKB Ei Certificate

Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar
Norm

Omschrijving

Weging

CL79APB8

Alle bij het bedrijf aanwezige klasse A en B eieren zijn duidelijk gekenmerkt en
gescheiden bewaard.

D

Tijdens de audit is geconstateerd dat er IKB eieren eieren aanwezig waren van kipnummer
2-NL-43330-05 en 2-NL-43330-04, met legdatum 02-02-2021 en 05-02-2021. De legdatum
van deze eieren was op het moment van de audit meer dan 10 dagen geleden. De
betreffende eieren stonden nog niet apart opgeslagen van de klasse A eieren en waren nog
niet herkenbaar als zijnde klasse B eieren. Inmiddels heeft Kiwa VERIN administratief bewijs
ontvangen dat de betreffende eieren zijn afgevoerd als klasse B eieren. Daarnaast heeft
Kiwa VERIN een aangepaste werkinstructie ontvangen waaruit blijkt hoe er voor gezorgd
wordt dat er geen klasse A eieren aanwezig zijn die ouder zijn dan 10 dagen na legdatum.
Hiermee is deze tekortkoming opgelost.
CL79APD4

Het bedrijf registreert wekelijks per afnemer in de Kipnet database de bijgaande
volgende gegevens.
Tijdens de audit is geconstateerd dat de geleverde eieren aan VOF Visser & Zn. (PAK00523)
in KIPnet worden geregistreerd onder afnemer Diversen - DIV00001. Inmiddels heeft Kiwa
VERIN bewijs ontvangen dat de afvoer aan VOF Visser & Zn. nu wel juist wordt geregistreerd
in KIPnet. Hiermee is deze tekortkoming opgelost.

C

