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CONTROLEREGLEMENT GTS-BOERENKAAS 2007     
 
 
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij 
afkorting: COKZ), 
 
gelet op artikel 10, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), artikel 6 van het 
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 21, letter e van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, alsmede 
artikel 26, tweede lid, van de statuten van genoemde Stichting (Stcrt. 2007, 155), 
 
heeft op 16 november 2007 vastgesteld het navolgende  
 
REGLEMENT 
 
HOOFDSTUK 1 
 
Terminologie 
 
Artikel 1 
 
In dit reglement wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de terminologie aangehouden van de 
Verordening (EG) Nr. 509/2006, en wordt voorts verstaan onder: 
Verordening:Verordening (EG) Nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde 
traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen;  
melk: het door het melken van één of meer koeien, geiten, schapen of buffelkoeien verkregen product, 
zonder dat daaraan stoffen worden toegevoegd of onttrokken; 
kaas: het product dat wordt verkregen door stremming van melk, waaraan al dan niet 
melkbestanddelen zijn toegevoegd of onttrokken, de verwijdering van wei en de rijping tot voor 
consumptie gereed product; 
boerenkaas:  (half)harde kaas, bereid op de boerderij uit rauwe melk, afkomstig van rundvee, geiten, 
schapen of buffelkoeien, die wordt aangeduid als “boerenkaas”, als bedoeld in de registratie-aanvraag 
van “BOERENKAAS” (EG-nummer: NL/00023/25.06.2003). De melk moet voor tenminste de helft 
afkomstig zijn van de eigen veestapel. Er mag melk van ten hoogste twee melkveehouders worden 
bijgekocht, maar de bijgekochte hoeveelheid mag in totaal niet meer bedragen dan de productie van 
het eigen bedrijf; 
caseïnemerk: het caseïnemerk als bedoeld in punt 4.5 van het productdossier; 
productdossier: productdossier als bedoeld in de registratie-aanvraag voor “BOERENKAAS” (EG-
nummer: NL/00023/25.06.2003), opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement; 
producent: de bereider c.q. de verwerker van boerenkaas, waarbij onder verwerking tevens wordt 
verstaan het ter rijping in opslag hebben van boerenkaas totdat de boerenkaas aan de consument of 
de detailhandel wordt afgeleverd; 
Bond van Boerderijzuivelbereiders: de groepering die de aanvraag voor de bescherming van 
boerenkaas heeft ingediend; 
directeur: directeur van het COKZ; 
bestuur: bestuur van het COKZ; 
registratie: de aanmelding als bedoeld in artikel 16 van de Verordening. 
 
HOOFDSTUK 2  Algemeen 
 
Artikel 2 Verplichtingen producent 
 
1. De producent is verplicht het COKZ in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor 

de registratie van belang kunnen zijn. Hij stelt het COKZ in ieder geval schriftelijk in kennis van 
wijzigingen in de rechtsvorm, tenaamstelling, plaats van vestiging en locaties waar de 
bereidingshandelingen (bereiding en opslag ter rijping) worden uitgeoefend.  

2. De producent is verplicht het met het toezicht belaste personeel, onderscheidenlijk het COKZ: 
a. al die gegevens te verstrekken, die naar het oordeel van het bedoelde personeel, 

onderscheidenlijk het COKZ, nodig zijn voor de vervulling van zijn taak; 
b. inzage te (doen) geven van die boeken en bescheiden, die naar het oordeel van het bedoelde
 personeel, onderscheidenlijk het COKZ, nodig zijn voor de vervulling van zijn taak; 
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c. te allen tijde toegang te (doen) verlenen tot zijn bedrijfsruimten en terreinen en tot de plaatsen 
en vervoermiddelen waar c.q. waarin voorraden grondstof en de boerenkaas die tot het bedrijf 
van de producent behoort, is opgeslagen c.q. wordt vervoerd; 

 d. toe te staan monsters te nemen van de boerenkaas, ongeacht waar deze boerenkaas zich 
bevindt; 
 en voorts: 

 e. zich voor wat betreft het al dan niet voldoen van de hiervoor genoemde boerenkaas aan of bij 
krachtens dit reglement gestelde eisen te richten naar het oordeel van het met toezicht belaste 
personeel, onderscheidenlijk het COKZ; 

 f. wanneer geen sprake is van regelmatige productie dan wel bij onderbreking van de productie 
van boerenkaas, tijdig mededeling te doen van de tijdstippen van aanvang en beëindiging van 
deze onderbreking; 

 g. zich in geval van ernstige afwijkingen van de eisen, gesteld bij of krachtens dit reglement te 
gedragen naar de aanwijzingen van het door of namens het COKZ met toezicht belaste 
personeel;  

 h. al de eisen welke het COKZ ter uitvoering en/of verzekering van de bij of krachtens dit 
reglement heeft gesteld nauwgezet na te leven. 

 
 Artikel 3  Keuring en toezicht 

 
1. Keuring en toezicht vindt plaats bij de producent als bedoeld in artikel 1. Een nader onderzoek, 

elders dan bij de producent, kan deel uitmaken van het toezicht. 
2. Het keuring en toezicht heeft betrekking op de eisen, gesteld bij of krachtens het besluit, de 

regeling en het productdossier. 
3. Het keuring en toezicht omvat met name 
 a. een toetsing of het productieproces en de boerenkaas voldoen aan het bij of krachtens dit 

reglement bepaalde; 
 b. de toetsing van de administratieve bescheiden, voorzover deze betrekking hebben op het 

productieproces en de onder a bedoelde boerenkaas; 
4. Naleving van het gestelde bij of krachtens dit reglement vindt plaats door middel van keuring, 

administratieve controle, monsterneming en onderzoek. 
5. Voor de vaststelling of boerenkaas voldoet aan het bij het productdossier bepaalde wordt gebruik 

gemaakt van de door het bestuur vastgestelde methoden van monsterneming en onderzoek.  
 
HOOFDSTUK 3 Caseïnemerken boerenkaas 
 
Voorschriften inzake het gebruik van caseïnemerken 
 
Artikel 4 
 
Boerenkaas wordt voorzien van een voor de desbetreffende boerenkaas bestemd caseïnemerk als 
bedoeld in punt 4.5 van het productdossier en voldoet aan de bij het productdossier gestelde eisen 
voor de desbetreffende boerenkaas. 
 
Artikel 5 
 
1. De caseïnemerken voor boerenkaas worden gedrukt op ongekleurde, geperforeerde plaatjes 

caseïne, met de afmeting 69 x 69 mm, in een model waarvan de boven- en onderzijde recht en de 
beide zijkanten bol zijn. 

2. Op de caseïnemerken wordt de naam ‘boerenkaas’ in de Nederlandse taal, al dan niet tezamen 
met één van de in het productdossier genoemde soortnamen, de vermelding “bereid met rauwe 
melk”, en de vermelding “Gegarandeerde Traditionele Specialiteit” of het communautaire symbool 
aangebracht. Op het caseïnemerk mogen de letters “NL” worden aangebracht , mits de 
boerenkaas in Nederland is bereid. 

4. Het caseïnemerk wordt tijdens de bereiding op de boerenkaas aangebracht. 
5. Op de caseïnemerken, als bedoeld in het eerste lid,  wordt een doorlopend uniek volgnummer van 

00001 tot en met 99999 en daaronder een lettercombinatie of letter- en cijfercombinatie bestaande 
uit ten minste één serieletter. 

 
Het verstrekken van caseïnemerken 
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Artikel  6 
 
1. De caseïnemerken worden verstrekt aan de producenten die zich in het kader van de Verordening 

hebben geregistreerd bij het COKZ en al dan niet lid zijn van de Bond van 
Boerderijzuivelbereiders. 

2. De caseïnemerken worden door of namens de Bond van Boerderijzuivelbereiders aan de 
producent verstrekt, uitsluitend om te worden aangebracht op de in zijn bedrijf geproduceerde 
boerenkaas. 

3. Door of namens de Bond van Boerderijzuivelbereiders wordt een registratie bijgehouden van de 
aan de producenten verstrekte caseïnemerken. COKZ heeft inzage in deze registratie. 

4. Het is de producent verboden de verstrekte caseïnemerken op boerenkaas aan te brengen, welke 
niet rechtstreeks door of namens de Bond voor Boerderijzuivelbereiders aan hem of te zijnen 
behoeve zijn verstrekt. 

5. De producent is verplicht het caseïnemerk op de boerenkaas aan te brengen op de eerste dag van 
de bereiding op zodanige wijze dat: 

 a. de letteraanduiding op de aangebrachte caseïnemerken in overeenstemming is met het 
dienaangaande in artikel 5 bepaalde; 

 b. de caseïnemerken worden aangebracht in volgorde van serieletter(s) en volgnummers; 
 c. op een boerenkaas niet meer dan één caseïnemerk wordt aangebracht; 
 d. de bedrukte zijde van het caseïnemerk in de boerenkaas wordt geperst; 
 e. geen beschadiging van het caseïnemerk optreedt. 
6. De producent is verplicht een administratie te voeren omtrent het verloop van de voorraad van de 

aan hem verstrekte caseïnemerken. Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden 
gegeven omtrent de wijze waarop deze administratie moet worden gevoerd. 

 
Artikel 7 
 
1. Van de boerenkaas  verwijderde of losgelaten caseïnemerken mogen niet opnieuw worden 

gebruikt. 
2. De producent is verplicht onbruikbaar geworden caseïnemerken te vernietigen en een 

administratie bij te houden van de onbruikbaar geworden caseïnemerken. In deze administratie 
dient ten minste te worden vermeld:  
- het aantal onbruikbaar geworden caseïnemerken; 
- de letter(s) en volgnummers van de caseïnemerken; 
- de wijze van vernietiging van de merken. 
Onder onbruikbaar geworden caseïnemerken worden tevens begrepen de van de boerenkaas 
verwijderde of losgelaten merken.  

 
HOOFDSTUK 4 
 
Het gebruik van andere aanduidingen met het woord “boerenkaas” 
 
Artikel 8 
 
1. Het is uitsluitend aan de producent toegestaan, naast het op de boerenkaas aangebrachte 

caseïnemerk als bedoeld in hoofdstuk 3 op de desbetreffende boerenkaas een of meer 
aanduidingen met het woord “boerenkaas” aan te brengen (bijv. door middel van (vloei)etiketten, 
banderollen e.d.). 

2. De in het vorige lid bedoelde aanduidingen worden op zodanige wijze aangebracht dat te allen 
tijde het bij de bereiding aangebrachte caseïnemerk voor het met toezicht belaste personeel 
zichtbaar en leesbaar is. 

 
HOOFDSTUK 5 
 
Voorschriften inzake boerenkaas 
 
Administratieve voorschriften met betrekking tot boerenkaas 
 
Artikel 9  Registratie 
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1. Een producent die voornemens is om boerenkaas als bedoeld in het productdossier te produceren 

stelt, conform het gestelde in artikel 16, eerste lid, van de Verordening, daarvan tevoren het COKZ 
in kennis. 

2. Voordat de boerenkaas voor het eerst in de handel wordt gebracht, vindt door het COKZ een 
verificatie plaats inzake de inachtneming van het productdossier, als bedoeld in artikel 15 eerste lid 
van de verordening. 

 
Artikel 10  Administratieve voorschriften 
 
1. De producent van boerenkaas is verplicht, dagelijks, met betrekking tot elke kaassoort afzonderlijk, 

aantekening te houden van: 
 a. bij de productie : 

- de datum van de eerste dag van de productie ; 
- de verkaasde hoeveelheid melk en het aantal melkmalen, in voorkomend geval met 

vermelding van de hoeveelheid bijgekochte melk en de herkomst van deze melk; 
- de soort dan wel de naam van de boerenkaas en het geschatte gewicht per boerenkaas in 

kg nauwkeurig; 
- het aantal boerenkazen; 
- de letter(s) en volgnummers van de aangebrachte caseïnemerken; 

 b. bij het in de handel brengen van de boerenkaas na de minimale rijpingsduur voor elke 
aflevering afzonderlijk: 
- de datum van het in de handel brengen; 
- het aantal boerenkazen; 
- de naam en de plaats van vestiging van de afnemer; 

c. bij de verwerker: 
- de datum van ontvangst van de boerenkaas 
- de naam en de plaats van vestiging van leverancier; 
- de soort en aantal boerenkazen; 
- de soort verwerking van de boerenkaas; 

 d. op de dag waarop boerenkaas bestemd wordt voor eigen huishoudelijk gebruik: 
- de datum; 
- het aantal boerenkazen en het totale gewicht van de boerenkaas; 

 e. eventuele andere, door of namens het bestuur in het belang van de controle gevraagde 
  bijzonderheden, het bedrijf van de producent  betreffende. 
2. De verwerker van boerenkaas is verplicht, dagelijks, met betrekking tot elke kaassoort afzonderlijk, 

aantekening te houden van: 
- de datum van ontvangst van de boerenkaas 
- de naam en de plaats van vestiging van leverancier; 
- de soort en aantal boerenkazen; 
- de soort verwerking van de boerenkaas; 

3. Door of namens het bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven omtrent de wijze waarop de in 
het eerste lid genoemde administratie moet worden gevoerd. 

 
Voorschriften inzake de controle van boerenkaas 
 
Artikel 11 
 
1. De keuring van boerenkaas vindt steekproefsgewijs plaats vanaf de twaalfde dag na de eerste dag 

van de productie en kan voorts plaatsvinden: 
 a. op elk tijdstip gedurende de periode van opslag ter rijping voordat de boerenkaas aan de 

consument bij huisverkoop of detailhandel wordt afgeleverd;  
 b. op elk tijdstip waarop de boerenkaas, anders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker, 

wordt vermalen of versneden tot eenheden product, bestemd of geschikt is om als zodanig aan 
de verbruiker te worden afgeleverd, ongeacht de ouderdom van de boerenkaas. 

2. De keuring kan met betrekking tot een bepaalde partij boerenkaas worden beperkt tot één of meer 
van de in het derde lid genoemde onderdelen. 

3. De in het eerste lid bedoelde keuring omvat het onderzoek op de bij het productdossier aan de 
desbetreffende boerenkaas gestelde algemene en bijzondere eisen met betrekking tot: 

 - het caseïnemerk; 
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 - de herkomst en het gebruik van verse, rauwe melk voor de kaasbereiding; 
 - de vorm; 
 - de korst; 
 - consistentie;  
 - ogenvorming; 
 - pH; 
 - het vetgehalte in de droge stof; 
 - het vochtgehalte; 
 - het zoutgehalte in de droge stof; 
 - toevoegingen; 
 - de minimale rijpingsduur; 
 - de minimale rijpingstemperatuur 
 - de aanduiding boerenkaas, het gebruik van het begrip “gegarandeerde traditionele specialiteit”, 

of in plaats daarvan de afkorting “GTS” en eventueel het bijbehorende communautaire symbool. 
 - fosfatase-activiteit. 
4. Ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde keuring worden boor- of sectormonsters genomen. 
5. De geregistreerde benaming “boerenkaas” wordt beschermd tegen alle praktijken die de 

consument kunnen misleiden.  
 
Artikel 12 
 
1. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de monsters uit de aanwezige voorraad worden gekozen. 
2. Bij de keuring wordt de in het productdossier vermelde frequentie aangehouden. Het bestuur 

bepaalt de wijze waarop de in artikel 11, derde lid, bedoelde keuring wordt verricht. 
3. De directeur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere gevallen af te wijken van het krachtens de 

voorgaande leden bepaalde.  
 
Artikel 13 
 
Het resultaat van de in artikel 11 derde lid, bedoelde onderdelen van de keuring wordt door middel 
van één of meer formulieren, houdende de bemonsteringsgegevens en de analyse- en/of 
keuringsresultaten binnen twee weken aan de producent  van de boerenkaas bekend gemaakt. 
 
De gevolgen van de keuring  
 
Artikel 14 
 
1. Indien bij de keuring blijkt dat de boerenkaas niet voldoet aan de in het productdossier gestelde 

eisen kan het COKZ er toe overgaan de overtreding aanhangig te maken bij het algemeen 
tuchtgerecht van het COKZ. De producent wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 

2. Het door of namens het COKZ met keuring belaste personeel kan de aflevering verbieden van een 
bak, charge of partij boerenkaas, welke kazen bevat, die naar het oordeel van het genoemde 
personeel: 

 a. niet voldoen aan de bij het productdossier aan de desbetreffende boerenkaas gestelde 
algemene en bijzondere eisen; 

b. volgens redelijke verwachting na afloop van het gehele voor de desbetreffende boerenkaas 
voorgeschreven minimale rijpingsduur als bedoeld in het productdossier c.q. voordat de 
boerenkaas aan de consument bij huisverkoop of detailhandel wordt afgeleverd, niet zullen 
voldoen aan de bij het productdossier aan de desbetreffende boerenkaas gestelde algemene 
en bijzondere eisen. 

 In voorkomend geval wordt hiervan melding gemaakt op het desbetreffende keuringsformulier. 
3. Een bak, charge of partij boerenkaas, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, mag het bedrijf 

van de houder van desbetreffende boerenkaas niet verlaten, tenzij  
 a. aan de boerenkaas een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft 

van het COKZ; 
 b. de boerenkaas een bewerking heeft ondergaan en vervolgens schriftelijk bij het COKZ is 

aangemeld voor herhaalde controle en blijkens het bij de herhaalde controle afgegeven 
keuringsformulier door het COKZ voor aflevering is vrijgegeven. 

4. Eventuele uit een bak, charge of partij boerenkaas, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, 
geselecteerde boerenkazen, welke niet voldoen aan de bij het productdossier gestelde eisen, 
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mogen het bedrijf van de houder van deze boerenkazen niet verlaten, tenzij aan deze 
boerenkazen een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van het 
COKZ. 

5. Bij het verstrekken van de in het tweede lid, onder a en het derde lid bedoelde schriftelijke 
goedkeuring kan worden bepaald, dat de desbetreffende boerenkaas bij verzending moet zijn 
voorzien van een door of namens het COKZ afgegeven geleidebiljet. 

 
HOOFDSTUK 6 het indienen van klachten en het maken van bezwaar en beroep 
 
Het indienen van een klacht tegen de wijze van controle 
 
Artikel 15  
 
1. De producent kan een klacht indienen tegen de gedragingen van degene die belast is met keuring 

en toezicht of tegen de wijze waarop de controle is uitgevoerd. 
2. De klacht moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend en moet door het COKZ zijn 

ontvangen, uiterlijk zes weken na de datum waarop de keuring of het toezicht heeft 
plaatsgevonden. 

3. De directeur beslist op de klacht binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Hij kan de 
beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt schriftelijk mededeling 
gedaan. 

 
Voorschriften inzake het maken van bezwaar tegen monsterneming en keuringsuitslagen 
 
Het maken van bezwaar tegen de monsterneming 
 
Artikel 16 
 
1. De producent kan bezwaar maken tegen  
 - de wijze waarop een monster door of namens het COKZ wordt genomen; 
 - de keuze van een monster uit de aanwezige voorraad. 
2. Het in het eerste lid bedoelde bezwaar moet onmiddellijk bij de monsterneming aan degene, die de 

keuring uitvoert dan wel het monster heeft genomen, kenbaar worden gemaakt. Deze beslist of het 
genomen monster wordt gehandhaafd. 

3. De producent, die zijn bezwaren handhaaft, moet deze met redenen omkleed schriftelijk 
bevestigen, op zodanige wijze dat de bezwaren zijn ontvangen door het COKZ uiterlijk op de 
vierde werkdag, volgend op die waarop het monster is genomen. 

4. De directeur beslist of de bezwaren gegrond zijn. Indien hij de bezwaren gegrond acht, doet hij het 
bij de uitgevoerde keuring genomen monster vervallen. In alle overige gevallen blijft het monster 
gehandhaafd. De producent ontvangt hiervan schriftelijk bericht. 

 
Het maken van bezwaar tegen het resultaat van de keuring of een monsteruitslag  
 
Artikel 17 
 
1. Tegen het resultaat van de keuring of een door of namens het COKZ vastgestelde monsteruitslag 

staat bezwaar open bij het bestuur van het COKZ. Zodanig bezwaar heeft geen schorsende 
werking. 

2. Het bezwaar moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend en moet door het COKZ zijn 
ontvangen binnen 14 dagen na de dag, waarop de producent het desbetreffende resultaat c.q. de 
uitslag heeft ontvangen. 

3. Het bestuur beslist op het bezwaar binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het 
bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt 
schriftelijk mededeling gedaan.  

 
HOOFDSTUK 7 
 
Algemene en slotbepalingen 
 
Artikel 18 
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Dit reglement kan worden aangehaald als "Controlereglement GTS-boerenkaas 2007". 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van het COKZ in de vergadering van 16 november 2007, goedgekeurd 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 1 februari 2008, kenmerk 
TRCJZ/2008/177, gewijzigd bij bestuursbesluit van 12 juni 2008, goedgekeurd door de Minister van 
LNV d.d. 4 augustus 2008, kenmerk TRCJZ/2008/2169.  

  

  

  

 

 

  

 

 
  

 

 


