
  

 

 

  
 

  

 

 

UP 18/B0395/CK Leusden, 30 mei 2018 

 

 

Betreft: wijziging beleidslijn COKZ/NCAE; afzet van materiaal dat in contact is geweest met de vloer   

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels deze circulaire willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging in de beleidslijn van het COKZ/NCAE 

met betrekking tot materiaal (dierlijk bijproduct) dat in aanraking is geweest met de vloer. 

 

Het tot nu toe gehanteerde beleid bij het COKZ/NCAE (en in afstemming met de NVWA) was dat, overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1069/2009 artikel 9, onder lid d, dierlijke bijproducten die in contact zijn gekomen  met de vloer 

dienen te worden geclassificeerd als zijnde cat. 2 materiaal. 

 

De Europese Commissie heeft zeer recent een richtsnoer gepubliceerd met aanvullende aanwijzingen met betrekking 

tot de omgang met bepaalde dierlijke bijproducten. De richtsnoer is te vinden via de link: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0416(01)&from=NL  

Hoewel dit richtsnoer geen wettelijke basis heeft, hecht het COKZ/NCAE veel waarde aan een dergelijk document.  

 

Eén van de aanwijzingen in het richtsnoer betreft de omgang met ‘materialen die in levensmiddelenbedrijven op de 

grond zijn gevallen’. Aangegeven wordt dat deze producten, onder voorwaarden, kunnen worden afgezet als cat. 3 

materiaal. Als voorwaarden worden genoemd: 

-een protocol om de vloer schoon te houden; 

-maatregelen ter voorkoming van microbiologische, chemische of fysische verontreiniging, en 

-adequate apparatuur  voor het verzamelen van de producten. 

Deze aspecten dienen onderdeel te zijn van het bedrijfs-HACCP-systeem. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde aanwijzing is het COKZ/NCAE voornemens om bedrijven toe te staan om 

producten die in contact zijn gekomen met de vloer te classificeren als cat. 3 materiaal, mits voldaan wordt aan 

bovengenoemde voorwaarden. Uiteraard staat het u vrij om dergelijk materiaal te blijven classificeren als cat. 2 

materiaal. 

 

Bij een eerstvolgende beoordeling van uw bedrijf zal door het COKZ/NCAE worden beoordeeld op welke wijze 

(indien voor uw bedrijf van toepassing) er wordt omgegaan met dierlijke bijproducten die in contact zijn geweest met 

de vloer, en of er wordt voldaan aan voorgenoemde voorwaarden indien deze dierlijke bijproducten worden 

geclassificeerd als zijnde cat. 3 materiaal. 

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

  

 De directeur van het COKZ/NCAE, 

  

  
  

 

 ir. M.J.A. Bouwman 
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