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1 VOORWOORD
Door het COKZ is in het jaar 2010 weer een
aantal activiteiten uitgevoerd in het kader
van toezicht en keuring. Dit verslag geeft
een prachtig overzicht van de breedte van
het werkterrein en van het totaal van de
activiteiten van het COKZ.
Het verslagjaar werd verder gekenmerkt
door een aantal voor COKZ belangrijke
ontwikkelingen:
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-

De aanwijzing van het COKZ door het
Ministerie van VWS als toezichthouder in
het kader van het EU-hygiënepakket en
de overige warenwetregelgeving op het
terrein van de zuivel is voor onbepaalde
tijd verlengd.

-

Aan het einde van het verslagjaar kwam
de Europese bescherming van Gouda
Holland en Edam Holland. In Nederland
is het COKZ aangewezen als toezichthouder op de eisen die in dit kader zijn
gesteld.

-

In 2010 was er sprake van een opleving
van de wereldmarkt voor zuivelproducten. Als gevolg hiervan zijn is er sprake
geweest van een forse toename van de
afgifte van exportcertificaten.

Naast de uitvoering van de gebruikelijke controlewerkzaamheden werd in 2010 veel tijd
besteed aan het controleren van bedrijven
met export naar Rusland op de door Rusland
vastgestelde eisen. Verder werd aan het
einde van het verslagjaar een delegatie van
Russische controleurs begeleid, die zuivelbedrijven in ons land kwam inspecteren.

Daarnaast vroegen enkele belangrijke
exportbestemmingen van Nederlandse
zuivel veel aandacht in het verslagjaar.
In 2010 werd in de organisatie gewerkt aan
een verdere geautomatiseerde verwerking
van controlegegevens.
Vanaf deze plaats wil het bestuur directie,
medewerkers en de leden van de bestuurlijke werkgroepen van het COKZ van harte
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Nederland heeft als exporterend land een
nauwe relatie met de wereldvoedselsituatie
en de daarmee gepaard gaande onrust in de
wereld. De dynamiek in de wereld en de
toenemende internationale contacten vragen
veel van de organisatie. Het bestuur is zeer
te spreken over de professionele wijze
waarop de organisatie hierin opereert:
tussen betrokkenheid en afstand en altijd
deskundig.
Mr. Drs. Ing. Dirk Duijzer, voorzitter

2. ORGANISATIE EN BELEID
2.1

Doelstelling van het COKZ

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel ( COKZ) levert op
efficiënte wijze zekerheid over de veiligheid
en de kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Deze zekerheid
biedt de zuivelbedrijven met name beter toegang tot internationale markten.
Voor de overheid levert genoemde zekerheid
een bijdrage aan de bescherming van het
publieke belang en aan de vermindering van
de administratieve lastendruk door besparing
op de uitgaven voor toezicht.
Het COKZ kan zekerheid leveren doordat
het gespecialiseerd is in zuivel en zuivelproducten. Het COKZ is onafhankelijk en levert
een objectieve en deskundige beoordeling
van kwaliteitssystemen en de kwaliteit van
zuivelproducten in de gehele zuivelketen van
boerderijmelk tot zuivelproduct, van boerderij
tot aflevering van zuivelproducten voor
export resp. afzet in het winkelkanaal.

De onafhankelijkheid van het COKZ wordt
gewaarborgd door een bestuur dat bestaat
uit onafhankelijke leden. De benoeming van
de voorzitter behoeft de goedkeuring van de
Minister van Economische Zaken, Landbouw
& Innovatie (ELI) en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De
benoeming van de overige bestuursleden
behoeft de goedkeuring van de Minister van
VWS. De voorzitter en de leden zijn niet
betrokken bij de productie en handel van
zuivelproducten.
Het bestuur laat zich in technische zaken
bijstaan door een College van Deskundigen.
Dit college bestaat uit leden, die worden
benoemd door de brancheorganisaties in de
zuivel (NZO, LTO en Gemzu). De samenstelling van het college is zodanig dat een
vertegenwoordiging uit een brancheorganisatie geen meerderheid heeft.

Het COKZ is een uitvoerende controleorganisatie, die strikt werkt volgens nationale en
internationale normen en standaarden, en
borg staat voor de betrouwbaarheid van de
uitkomsten. De kerncompetentie van het
COKZ is ongeëvenaarde kennis van nationale en internationale normen en regelgeving.
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2.2

Organisatieschema per 31 december 2010
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2.3

Kwaliteitsaangelegenheden

2.3.1 Kwaliteitssysteem COKZ
Het COKZ is geaccrediteerd door de Raad
voor Accreditatie voor de inspectiewerkzaamheden, monsterneming en toezicht.
De afzonderlijke verrichtingen die onder de
accreditatie I-050 vallen, zijn te vinden op de
websites van het COKZ (www.cokz.nl) en de
Raad voor Accreditatie (RvA) (www.rva.nl).
2.3.2 Beoordelingen kwaliteitssysteem
In 2010 is het kwaliteitssysteem beoordeeld
op het voldoen aan de normen. Naast de
uitvoering van interne audits is er in het
verslagjaar een controlebeoordeling
uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie.
Het eindresultaat van deze beoordelingen
heeft geleid tot een verdere optimalisering
van het kwaliteitssysteem en continuering
van de erkenning.
2.3.3 Kwaliteitsjaarplan 2010
In 2010 waren de kwaliteitsdoelstellingen
gericht op de inrichting van eSynergy t.b.v.
boerderijmelk controles en het documentenbeheer voor de kwaliteitssysteemdocumenten. Verder hebben de strategische
doelstellingen van het COKZ zoals kostenefficiënt werken, verbeteren van de leveringsprestaties en versterken van de klantgerichtheid de aandacht gehad. Met betrekking
tot het verbeteren van de leveringsprestaties
en het versterken van de klantgerichtheid is
een voortdurend aandachtspunt de
registratie en behandeling van klachten,
bezwaren en wensen.

2.3.4 Vooruitblik
Het kwaliteitsjaarplan 2011 omvat de
verschillende doelstellingen dan wel
actiepunten. In 2011 zal het documentenbeheerssysteem voor de kwaliteitssysteemdocumenten met het programma eSynergy
in gebruik worden genomen. Tevens zal de
inrichting van eSynergy voor de controle van
Boerderijmelk worden afgerond. In 2011 zal
eSynergy en een Laboratorium Informatie en
Management Systeem worden ingericht ter
vervanging van het huidige automatiseringssysteem voor gegevensverwerking van
monstername, inspecties en rapportage van
analyseresultaten (BEMO). Ook zal de aandacht voor klachten en bezwaarafhandeling
worden gecontinueerd.
Het management en de medewerkers van
het COKZ zijn zich ervan bewust dat
kwaliteitszorg essentieel is voor al hun handelen. Mede door middel van het in stand
houden van de accreditatie door de Raad
van Accreditatie wil het COKZ kwaliteitsgaranties afgeven aan zijn gecontroleerden.
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2.4

Aansturingarrangement

Het in 2009 opgestelde en ondertekende
aansturingarrangement is geldig tot 2011. In
het arrangement zijn de verhoudingen
geregeld tussen het ministerie van ELI en
COKZ, zoals bijv. wanneer de begroting en
de jaarrekening moeten worden ingediend,
wie de aanspreekpunten zijn e.d.. Het arrangement is beperkt tot de taken die COKZ
verricht in het kader van de LKW.
Onafhankelijk toezichthouder is de cluster
toezicht van Bureau Bestuursraad.

2.5

Bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet
worden overtredingen van gecontroleerden
aanhangig gemaakt bij het Algemeen Tuchtgerecht van het COKZ (Leusden).
Het totaal van de gedurende één tijdvak aan
een gecontroleerde ten laste gelegde overtredingen wordt in het navolgende aangeduid als 'een zaak'.
Hieronder volgt een samenvattend overzicht
van alle in 2009 (onherroepelijk geworden)
tuchtmaatregelen die zijn opgelegd door het
Algemeen Tuchtgerecht van het COKZ.
Het boetebedrag is ten opzichte van 2009
verder afgenomen vanwege de voor zuivel
beperkte hoeveelheid regelgeving in het
kader van de Landbouwkwaliteitswet.
Jaar
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Tuchtrechtspraak

Behandelde zaken
Schriftelijk
41

Boetebedrag in €

2007

Mondeling
8

2008

5

22

74.084

2009

0

14

7.603

2010

0

14

1.250

60.415

3. Activiteiten
3.1

Landbouwkwaliteitsregelgeving

Inleiding
Het COKZ is in twee uitvoeringsbesluiten in
het kader van de Landbouwkwaliteitswet
belast met keuring en toezicht op de naleving van eisen van zuivelproducten die bij of
krachtens deze besluiten zijn gesteld:
het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007
met de daarbij behorende Landbouw
kwaliteitsregeling 2007;
het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivel
producten en daarbij behorende
Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006
Het toezicht geschiedt op basis van controlereglementen, die door het bestuur van het
COKZ zijn vastgesteld en door de Minister/
Staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI, voorheen LNV)
zijn goedgekeurd.
Producten vallend onder het
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007
In het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is bepaald dat de verhandeling van de diverse in
het besluit bedoelde landbouwproducten en
het gebruiken van bepaalde aanduidingen
slechts is toegestaan indien is voldaan aan
de betreffende Europese verordeningen en
richtlijnen, alsmede aan de regels die in het
besluit en in de daarbij behorende Landbouwkwaliteitsregeling 2007 zijn gesteld. De
normen hebben onder meer betrekking op
de volgende onderwerpen:
de bescherming van
oorsprongsbenamingen, geografische
aanduidingen en gegarandeerde
traditionele specialiteiten;

-

zuigelingenvoeding bestemd voor de
export naar derde landen.

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)
In EU-verband is de oorsprongsbenaming
van landbouwproducten of levensmiddelen
beschermd als deze benaming op basis van
een Europees productdossier als zodanig is
vastgesteld. De oudste Europese productdossiers in de Nederlandse zuivelsector zijn
reeds in 1997 vastgesteld. Het betreft Boeren Leidse met sleutels, Noord-Hollandse
Gouda en Noord-Hollandse Edam. In 2000 is
daar het productdossier voor Kanterkaas,
Kanterkomijnekaas en Kanternagelkaas bij
gekomen. Alle genoemde productdossiers
zijn sinds 2006 geregistreerd in het kader
van Verordening (EG) Nr. 510/2006.
Kenmerkend voor deze productdossiers is
dat de melk voor de bereiding van de betreffende kaassoorten uitsluitend afkomstig mag
zijn uit het in het productdossier aangegeven
gebied en dat de bereiding ook alleen maar
in dat gebied mag plaatsvinden. De
‘sleutels’, kenmerkend voor Boeren Leidse
met sleutels, staan voor het indrukmerk van
twee elkaar kruisende sleutels, waarmee
deze traditionele kaassoort wordt gesierd.
De kantige vorm van Kanterkaas, een scherpe overgang van de zijkant naar de onderkant van de kaas, is kenmerkend voor deze
Friese kaassoort.
Het COKZ is aangewezen als officiële instantie om toe te zien op de naleving van de
eisen die in deze productdossiers zijn vastgelegd.
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Beschermde geografische aanduiding (BGA)
In het najaar van 2010 heeft de Europese
Commissie de door NZO ingediende
productdossiers Gouda Holland en Edam
Holland vastgesteld. De inschrijving van de
beschermde geografische aanduidingen van
deze kaassoorten vond plaats op 3 december 2010. De betreffende verordeningen
traden in werking op 24 december 2010.
Sindsdien mogen de geregistreerde
benamingen ‘Gouda Holland’ en ‘Edam
Holland’ uitsluitend gebruikt worden op en
met betrekking tot kaas die met het betreffende productdossier overeenstemt en die,
voordat het product op de markt wordt
gebracht, is gecontroleerd. Ook voor de naleving van de eisen die in deze productdossiers zijn vastgelegd, is het COKZ aangewezen als controlerende instantie. Ten behoeve
van dit toezicht is in 2010 het Controlereglement COKZ BGA Gouda Holland en Edam
Holland vastgesteld. Het reglement is inmiddels goedgekeurd door de Staatssecretaris
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Verwacht wordt dat de kaassector in
2011 zal starten met het in de handel brengen van Gouda Holland en Edam Holland op
basis van de genoemde productdossiers.
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Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)
De aanduiding ‘Boerenkaas’ geniet sinds 8
oktober 2007 Europese bescherming als
gegarandeerde traditionele specialiteit op
basis van het betreffende productdossier dat
de Bond van Boerderijzuivelbereiders daartoe had ingediend in het kader van Verordening (EG) Nr. 509/2006. Het COKZ is belast
met het toezicht op de naleving van de eisen
die uit het productdossier voortvloeien.

Zuigelingenvoeding
In het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is bepaald dat volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding uitsluitend uit Nederland naar derde landen mogen worden
uitgevoerd indien is voldaan aan artikel 3
van richtlijn 92/52/EEG en bij of krachtens
het besluit gestelde regels. Dergelijke regels
zijn vastgesteld in de landbouwkwaliteitsregeling 2007. Daarin is opgenomen dat de
betreffende zuigelingenvoeding moet voldoen aan:
A)
de Warenwetregeling
zuigelingenvoeding 2007
B)
hetgeen de Codex Alimentarius voor
deze producten voorschrijft, of,
C)
de regels in het land van bestemming.
Het COKZ is in artikel 12 van de Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 aangewezen als de
toezichthouder voor zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen.
De Warenwetregeling zuigelingenvoeding
2007, welke een uitvoeringsregeling is van
het Warenwetbesluit producten voor bijzondere voeding, verwijst op haar beurt naar de
nieuwe richtlijn (EG) 2006/141 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.
Het COKZ is belast met het toezicht op de
naleving van de eisen die voor deze producten gelden. Bij export naar derde landen is
dat op basis van aanwijzing als toezichthouder in het kader van de Landbouwkwaliteitswet. Voor zuigelingenvoeding die bestemd is
voor afzet binnen de EU, verricht COKZ de
betreffende taak onder auspiciën van de
VWA op basis van de Warenwetregeling
aanwijzing en werkwijze toezichthouders
COKZ en CPE.

3.2

EU-hygiëneverordeningen

Inleiding
De EU-hygiëneverordeningen stellen voorschriften voor alle levensmiddelenbedrijven.
Levensmiddelenbedrijven in de melk- en zuivelsector zijn melkveehouderijbedrijven,
boerderijzuivelbereiders, fabrieksmatige bereiders, verdere verwerking, veredeling en
opslag van zuivelproducten. Voor deze bedrijven is het COKZ aangewezen als toezichthouder.
Bij de uitvoering van het toezicht wordt zo
mogelijk toezicht op controle toegepast. Met
name in de melkveehouderij is dit toegepast
door de borgingssystemen voor de melkveehouderij van de zuivelondernemingen te beoordelen.
Toezicht melkveehouderij
Nederland heeft zo’n 20.000 melkveehouderijbedrijven, waarbij naast koemelkbedrijven
er ook geitenmelk- en schapenmelkveehouderijbedrijven en enkele paardenmelkerijen
zijn. De meeste melk wordt geleverd aan de
zuivelfabriek die dit verwerkt tot zuivelproducten. Alle zuivelondernemingen (ca. 33)
hebben borgingssystemen voor de melkveehouderij waarin ook de voorschriften van de
EU-hygiëneverordeningen zijn geïmplementeerd. Het COKZ past hier het principe van
toezicht op controle toe. Uit het toezicht blijkt
dat bijna alle melkveehouderijbedrijven in
Nederland vallen onder een dergelijk borgingssysteem. Het toezicht op het Periodiek
Bedrijfsbezoek (PBB) –aspect diergezondheid van een aantal borgingssystemen–
heeft in 2010 ook in de vorm van toezicht op

controle plaatsgevonden. Speerpunt van het
toezicht is in 2010 de opvolging van PBB
resultaten door de zuivelondernemingen geweest. Daarnaast is veel aandacht besteed
aan de uitvoering van PBB door geregistreerde herkauwerdierenartsen.
Beoordeling zuivelbedrijven
Door het COKZ wordt elke drie jaar bij alle
Nederlandse zuivelproducenten een volledige audit uitgevoerd. In de tussenliggende
jaren vindt een beperkte audit plaats.
Daarnaast beschikt het COKZ over de mogelijkheid om bedrijven die op basis van eerdere beoordeling extra aandacht verdienen,
vaker te bezoeken. In totaal zijn 1006 inspecties uitgevoerd bij 796 bedrijven.
In onderstaand diagram zijn de aantallen inspecties
weergegeven
568
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Monsterneming en onderzoek
Het COKZ voert monsterneming en onderzoek uit om te controleren of zuivelproducten
daadwerkelijk aan de gestelde normen van
de voldoen. Hierbij worden alle zuivelproductsoorten onderzocht op de gestelde
microbiologische criteria. De frequentie van
het onderzoek per productsoort is gebaseerd
op risicoanalyse.
In totaal zijn onderzocht:
2537 monsters op Listeria monocytogenes;
1426 monsters op Salmonella;
1429 monsters op Coagulase positieve
Staphylococcen;
789 monsters op Escherichia coli;
877 monsters op Enterobacteriaceae
76
monsters op Cronobacter spp.;
60
monsters op Campylobacter
In aanvulling op het Nationaal Plan van de
overheid en programma’s van de zuivelsector voor onderzoek van residuen en contaminanten in Nederlandse boerderijmelk, heeft
het COKZ onderzoek uitgevoerd in zuivelproducten en buitenlandse zuivelgrondstoffen.
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3.3

Verordening Dierlijke Bijproducten

In de Europese Unie is de Verordening Dierlijke Bijproducten (Verordening (EG)
1774/2002) van kracht. Deze verordening is
in Nederland geïmplementeerd krachtens de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
en nader uitgewerkt in het Besluit en de Regeling Dierlijke Bijproducten 2008. In de Verordening zijn voorschriften vastgelegd voor
de verwerking van dierlijke producten die
niet bestemd worden voor humane consumptie. Afhankelijk van de aard van het
product kan dit ondermeer bestemd worden
voor dierlijke consumptie, vergisting, compostering of verbranding. Bescherming van
de voedselveiligheid en diervoederveiligheid
zijn daarbij leidende principes.
Het COKZ heeft ook in 2010, in opdracht van
de VWA, inspecties uitgevoerd bij zuivelbedrijven. Deze zijn geïntegreerd in de inspecties die in het kader van het EUHygiënepakket worden uitgevoerd. De geïnspecteerde bedrijven voldoen over het algemeen aan de voorschriften van de Verordening Dierlijke Bijproducten.
Er zijn in 2010 –conform het door de VWA
goedgekeurde werkprogramma- ook monsters genomen. De analyseresultaten van
deze monsters voldoen over het algemeen
aan de gestelde normen.

3.4

Moduleprogramma: Aansluitmodule
gezondheids- en andere certificaten

Het COKZ heeft in overleg met de sector
controleprogramma’s opgesteld voor de aansluitmodule gezondheids- en andere certificaten. Bedrijven die zich aansluiten voor dit
controleprogramma, kunnen op een eenvoudige, snelle manier gezondheidscertificaten
van het COKZ verkrijgen omdat zij continu
onder toezicht staan van het COKZ. In het
verslagjaar hebben deze
controleprogramma’s naar tevredenheid gefunctioneerd.
3.5 Exportcertificaten en aansluitmodule
Het COKZ is namens de minister van ELI
aangewezen voor het afgeven van gezondheids- en andere productcertificaten ten behoeve van de export van Nederlandse zuivelproducten bestemd voor de humane consumptie. De Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) is bevoegd tot de afgifte van veterinaire certificaten. Het COKZ verzorgt de
voorbereiding van de afgifte van VWAcertificaten voor zuivelproducten. Hiermede
is er voor de zuivelsector één loket in Leusden voor de afgifte van exportcertificaten.
De garantie voor een betrouwbare afgifte
van exportcertificaten is in het algemeen gebaseerd op de volgende controleprogramma´s die door het COKZ worden uitgevoerd:

 de inspecties die het COKZ bij zuivelbe-

drijven uitvoert in het kader van Verordening (EG) nr. 853/2004 voor specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen

van dierlijke oorsprong;

 het controleprogramma in het kader van
de Landbouwkwaliteitswetgeving;

 het controleprogramma in het kader van

de zogenaamde aansluitmodule Gezondheids- en andere productcertificaten. De
eisen waaraan de producten in deze module moeten voldoen zijn ontleend aan de
Warenwet.

Voor de volgende productsoorten zijn
controleprogramma’s ontwikkeld in het kader
van de aansluitmodule Gezondheids- en andere productcertificaten:
 Boter
 Melkvet
 Boterproducten ander dan boter en melkvet
 Kaas bij de kaasfabriek
 Kaas bij opvolgende bereiders van geraspte en versneden kaas
 Smeltkaas en smeltkaaspoeder
 Kwark/verse kaas
 Producten bereid door het stremmen van
melk met melkvreemd vet en aansluitend
rijpen bij de fabriek, het rijpingsbedrijf en
de bereiders van het geraspte en versneden product
 Melkpoeder
 Weipoeder
 Poedervormige melkproducten, andere
dan melkpoeder, weipoeder en zuigelin
genvoeding
 Geëvaporeerde melk
 Rauwe c.q. gethermiseerde resp. gepasteuriseerde aanvullingsmelk
 Gepasteuriseerde consumptiemelk en
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vloeibare melkproducten op basis van
gepasteuriseerde melk
Gecondenseerde melk met suiker
Gesteriliseerde melk resp. UHT-verhitte
consumptiemelk en vloeibare melkproducten op bais van gesteriliseerde resp.
UHT-verhitte melk Gecondenseerde melk
met suiker
Consumptie-ijs op basis van melk
Export Russische Federatie

Het COKZ heeft in 2010 in totaal 41.354 certificaten verstrekt aan het zuivelbedrijfsleven.
Bovendien zijn er vanuit Leusden 23.176
veterinaire certificaten afgegeven.
Vanaf 1 januari 2009 zijn de aanvragers van
certificaten verplicht om gebruikt te maken
van het systeem CLIENT (nationaal).
3.6

CLIENT Internationaal voor zuivel
China als pilot

In 2010 is in navolging van CLIENT gestart
met CLIENT internationaal. Dit project houdt
in dat getracht wordt gegevens elektronisch
te verzenden in plaats van via papieren certificaten. Het gaat daarbij om afspraken die
tussen de Nederlandse overheid en de overheid in het betreffende derde land.
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Voor zuivel is gekozen om een pilot te starten met China voor de export van zuivelproducten. COKZ is bij het project betrokken
vanwege de bekendheid met exportcertificering in de zuivel. In 2011 zal dit onderdeel in
productie gaat en zullen geen papieren veterinaire certificaten meer worden gemaakt.

3.7

Export van zuivelproducten

3.7.1 Export naar Rusland
Bedrijven die zuivelproducten willen exporteren naar de Russische Federatie (hierna:
RF) moeten aan de Russische regelgeving
voldoen. Zij moeten zich aanmelden bij het
PZ en worden dan door COKZ geïnspecteerd aan de hand van opgestelde inspectielijsten. Inspecteurs van de RF controleren of
de bedrijven aan de gestelde eisen voldoen.
In het vorige verslag jaar is het bezoek van
een delegatie inspecteurs van de RF in de
periode van 29 november tot en met 11 december 2009 gemeld. De besluitvorming
was aan het eind van 2009 nog niet bekend.
In februari 2010 werd bekend dat alle geïnspecteerde bedrijven geschorst waren en
geen zuivelproducten meer mochten exporteren naar de RF. Bij een bezoek aan Moskou zijn afspraken gemaakt op grond waarvan het grootste deel van de export door de
bedrijven weer hervat kon worden. Er zijn
extra-inspectiepunten ontwikkeld en alle bedrijven zijn opnieuw geïnspecteerd door het
COKZ aan de hand van de nieuwe inspectieeisen. Ook zijn o.m. methoden ontwikkeld
voor antibiotica-onderzoek van eindproducten. Op basis van de resultaten van de extra
inspecties is een nieuwe lijst van bedrijven
opgesteld. In november 2010 heeft een herinspectie door de RF plaatsgevonden. Een
aantal (geschorste) bedrijven is geïnspecteerd. Aan het eind van het verslagjaar waren de resultaten van de inspectie nog niet
bekend.

3.7.2 Export naar Algerije
Voor export naar Algerije is per 1 januari
2010 partijcontrole van toepassing. Het
partijonderzoek moet volgens de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. Door het
COKZ is een procedure opgesteld voor de
bemonstering bij partijonderzoek voor export
naar Algerije.
In het derde kwartaal heeft Algerije een
importstop afgekondigd totdat volledig aan
de eisen werd voldaan. Inmiddels is de export van de meeste zuivelproducten weer
hervat.

3.8

Buitenlandse delegaties op bezoek
in Nederland

3.8.1 Chinese delegatie
Een Chinese delegatie heeft een bezoek
gebracht aan een kindervoedingfabrikant.
Op verzoek van een fabrikant van bijzondere
voeding is een presentatie gehouden voor
autoriteiten van een Chinese provincie.
3.8.2 Canadese delegatie
Een Canadese delegatie heeft in het kader
van wederzijdse erkenning van de voedselveiligheidswetgeving op het terrein van zuivel een bezoek gebracht aan de Europese
Commissie. Bijzondere aandacht had de
productie van rauwmelkse kazen en de wijze
van borging van de voedselveiligheid.
Hiertoe heeft de Canadese delegatie met de
EC een bezoek gebracht aan Frankrijk en
Nederland. COKZ heeft met de delegatie
een aantal bedrijven bezocht. Toegelicht is
de wijze waarop het toezicht in het kader van
het hygiënepakket wordt uitgevoerd.
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3.9

Interventieregeling voor boter en
melkpoeder

In 2010 zijn veel minder monsters onderzocht in het kader van de EUmarktordeningsregelingen dan in 2009, toen
in verband met de economische crisis veel
gebruik is gemaakt van de interventiemaatregelen.
In 2010 zijn 117 monsters onderzocht tegen
811 monsters in 2009.
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3.10 Toezicht boerderijmelk
Bepalend voor de uitbetaling van melkgeld
aan melkveehouders door zuivelondernemingen is de hoeveelheid en samenstelling
van de geleverde melk. De kwaliteit van de
melk, zoals deze bijvoorbeeld blijkt uit kiemgetal, celgetal, reinheid, residuen van
geneesmiddelen e.d., is daarbij ook belangrijk. De vaststelling van de hoeveelheid,
samenstelling en kwaliteit van de geleverde
melk wordt door de zuivelondernemingen
uitgevoerd. Met betrekking tot de samenstelling en kwaliteit van de melk wordt van elke
levering melk een monster genomen door de
chauffeurs van de Rijdende Melk
Ontvangsten (RMO's). Deze monsters
worden door het laboratorium van Qlip N.V.
te Zutphen onderzocht.
Een en ander geschiedt op basis van regels
en normen vastgelegd in regelgeving van
het Productschap Zuivel. In deze regelgeving is het COKZ aangewezen om toezicht
en controle uit te oefenen. Dit gebeurt door:
 Toezicht op de monsterneming van de
boerderijmelk door de RMO-chauffeur bij
de melkveehouder (ritbegeleiding).
 Toezicht op de bewaring van monsters
boerderijmelk op de RMO
(losplaatscontrole).
 Toezicht op de bewaring van monsters
boerderijmelk tijdens opslag op de fabriek
(depotcontrole).
 Toezicht op uitvoering van een weging
van de aangevoerde melk door de RMO
ten behoeve van het vaststellen van de
factor/gewicht (weegcontrole).

 Toezicht op de bewaring en het transport
van de monsters boerderijmelk naar Qlip
N.V. te Zutphen (controle Qlipchauffeur).
 Toezicht op de juiste uitbetaling van de
melkveehouder door de zuivelonderneming (administratief toezicht).
Tabel: Aantal controles in het kader van toezicht
op boerderijmelk

Soort controle

Aantal controles
2010

2009

Ritbegeleiding

1874

1890

Losplaatscontrole

1747

1755

Depotcontrole

591

591

Weegcontrole

624

635

Controle monstertransport
Toetsing en implementatie handboek
Administratief toezicht

36

34

33

35

33

35
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4. FINANCIËN
Balans en exploitatierekening 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

ACTIVA
Vaste activa

18

2010 (€)

2009 (€)

PASSIVA

124.686

58.396

Reserves

Vorderingen op
korte termijn en
voorraden

1.555.026

1.240.417

Voorzieningen

Liquide middelen

2.558.544

2.286.611

Schulden op korte
termijn

Totaal

4.238.256

3.585.424

2010 (€)

2009 (€)

2.824.952

2.186.657

35.592

31.863

1.377.712

1.366.904

4.238.256

3.585.424

EXPLOITATIEREKENING 2010

BATEN

2010 (€)

2009 (€)

LASTEN

Opbrengst diensten

6.540.083

6.196.049

Personeelskosten

2.397.314

2.431.296

Uitbesteding

2.027.073

1.998.373

35.629

12.183

Financiële baten

22.988

31.675

werkzaamheden
Afschrijvingen

Overige baten

63.177

57.873

Huisvestingslasten
Overige bedrijfslasten
Toevoeging reserves

Totaal

6.626.248

6.285.597

2010 (€)

158.518

2009 (€)

1.369.419

155.636
1.469.950

638.295

218.159

6.626.248

6.285.597
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BIJLAGE
Bijlage A: Samenstelling van bestuur, commissie van deskundigen en tuchtgerecht (met
rooster van aftreden)
Bestuur van het COKZ
Naam

Mr. Drs. Ing. D. Duijzer, voorzitter
Drs. J.H.G. Goebbels, vice-voorzitter
M.T.J.M. van Lith MPM
Drs. F.J.P. van Luin
Ing. K.J. Visser
Ir. M.J.A. Bouwman, directeur, tevens
secretaris-penningmeester

COKZ

Gezamenlijk

Datum

benoemd door

aftreden
31 december

NZO, LTO, Gemzu
NZO, LTO, Gemzu
NZO, LTO, Gemzu
NZO, LTO, Gemzu
NZO, LTO, Gemzu

2011
2012
2013
2014
2011

Commissie van Deskundigen
Naam

Benoemd door

Datum
aftreden
31 december

Ing. J. Bijloo
Mevr. Dr. ir. S. Horst, voorzitter
Ing. A. Hoekstra
Mevr. Ir. J. Brandsma
Mevr. Ing. M. Mooren-van der Poel
Jac. Mulder
Ir. M. Veerman
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NZO
NZO
NZO
LTO
LTO
LTO
Gemzu

Mevr. Ir. M. Hovenkamp, adviseur
Mevr. M. de Kreij, adviseur
O.F. Boersma, adviseur

NZO (Zoetermeer)
LTO (Tilburg)
Gemzu (Den Haag)

Ir. M.J.A. Bouwman, secretaris

COKZ

2012
2011
2013
2012
2013
2014
2011

Algemeen tuchtgerecht van het COKZ

Naam

Te

Datum van aftreden

Prof. dr. J.T.M. Wouters, voorzitter

Bennekom

06-12-2013

L.G. Willigenburg, vice-voorzitter
mr. J.S. Beukens, secretaris

Pesse
Leusden *

01-09-2013

Middenbeemster
Meppel
Ede
Woerden

19-09-2012
01-01-2012
01-02-2011

Overige leden:
Ing. C. Frikkee
Drs. A. Francke
Ir. H. Oosterhuis
H.D. Wesseling

* p/a COKZ, Postbus 250, 3830 AG Leusden
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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AID

Algemene Inspectie Dienst

BGA

Beschermde Geografische Aanduiding

BOB

Beschermde Oorsprongs Benaming

CLIENT

Controle Landbouwgoederen Import Export naar een Nieuwe Toekomst

COKZ

Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

ELI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU

Europese Unie

EU-HP

Hygiënepakket op basis van de EU-hygiëneverordeningen

Gemzu

Gemeenschappelijk zuivelsecretariaat

GTS

Gegarandeerde Traditionele Specialiteit

LKW

Landbouwkwaliteitswet

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie

NZO

Nederlandse Zuivel Organisatie

nVWA

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

PBB

Periodiek Bedrijfs Bezoek

PZ

Productschap Zuivel

RMO

Rijdende Melk Ontvangst

RvA

Raad voor Accreditatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Kastanjelaan 7, Bedrijventerrein Princenhof
Postbus 250
3830 AG Leusden
Telefoon : 033-496 56 96
Fax
: 033-496 56 66
E-mail : info@cokz.nl
Website : www.cokz.nl
Productie:
Ovimex Deventer

