
KAT 
KAT is in Duitsland ontwikkeld om garanties te kunnen geven over de kwaliteit en herkomst van eieren.
Voldoet u aan de eisen van uw afnemer omtrent traceerbaarheid / ketenbeheersing?

Uw gepersonaliseerde oplossing

In 2022 hebben de Vinçotte groep en Kiwa hun krachten gebundeld. Zowel Vinçotte als Kiwa zijn actief met audit- en
certificatiediensten in de Agro Food sector en daardoor worden bepaalde diensten vanaf 2023 gecentraliseerd
uitgevoerd. Met ingang van 1 januari 2023 zijn ‘KAT’ certificatietrajecten van Vinçotte ondergebracht bij Kiwa VERIN
(u kunt deze link volgen voor meer informatie incl. contactgegevens Kiwa Verin).
KAT is de controle-instantie voor eieren uit alternatieve houderijsystemen in Duitsland en de omliggende EU-landen.
De KAT-criteria voor leghennenhouderijen gaan duidelijk verder dan de EU-richtlijnen.
KAT zorgt ervoor dat men zich zowel in Duitsland als ook in andere Europese landen aan de voorschriften houdt. Het
doel is een permanente controle en traceerbaarheid van de eieren vanaf diervoedselproducenten en het legbedrijf tot
aan de eindverbruiker. Het KAT exclusiviteitprincipe garandeert dat alle ondernemingen die met het produceren,
verkopen, productie en verkoop van eieren te maken hebben volgens KAT gecertificeerd zijn en het KAT-keurmerk
mogen gebruiken.
Voor de eindverbruiker betekent dit zekerheid over de herkomst van de door KAT gecontroleerde eieren.

Uw resultaat

U treft voorbereidingen op uw bedrijf en meldt zich aan bij Kiwa Verin voor certificering’. Wij zullen dan contact met u
opnemen voor het inplannen van de inspectie. Wanneer de inspectie met goed resultaat is doorlopen ontvangt u van
ons het certificaat.

Belangrijk om te weten

De KAT standaard wordt beheerd door “Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.v. (KAT);
Informatie over KAT kunt u vinden op de website van KAT;
Een KAT inspectie wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd.

In welke situatie?

Vinçotte is met KAT certificering actief binnen de legsector en pakstations. De KAT voorwaarden verschillen per
schakel.
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https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/agro-veevoer-en-voeding/sectoren/veehouderij/
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de/index.php?id=19&L=3

