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1.        VOORWOORD

 controle-autoriteiten.

In 2011 is binnen de organisatie hard gewerkt 
aan een verdere geautomatiseerde verwerking 
van controlegegevens. In 2012 zullen de projec-
ten automatisering worden afgerond. 

Verder werd in 2011 op bescheiden wijze het 
110-jarig bestaan van het COKZ ( incl. zijn 
rechtsvoorgangers) gevierd. Het stemt tot grote 
tevredenheid dat het COKZ nog steeds een 
belangrijke rol speelt voor overheid  en bedrijfs-
leven op het gebied van toezicht op en export 
van zuivelproducten.

Vanaf deze plaats wil het bestuur directie, 
medewerkers en de leden van de bestuurlijke 
werkgroepen van het COKZ van harte bedan-
ken voor hun inzet het afgelopen jaar. Niet 
alleen de Nederlandse consument, maar ook 
de buitenlandse handel is zeer gebaat bij een 
goede opererende toezichthoudende organisa-
tie als het COKZ. Daarbij is de samenwerking 
en afstemming met de diverse departementen 
en het Productschap Zuivel van grote beteke-
nis, maar niet in het minst ook de professio-
naliteit van de eigen medewerkers. Voor 2012 
staat een verbreding van de doelstelling op de 
agenda. Naast zuivel ook aandacht voor de 
eiersector. Dat is een nieuw terrein waarvoor 
veel werk verzet moet worden. Zoals het nu lijkt 
is het COKZ goed in staat om deze uitdaging op 
te pakken.

Mr. Drs. Ing. Dirk Duijzer 
voorzitter COKZ

Door het COKZ is in het jaar 2011 weer een 
aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van 
toezicht en keuring. Dit verslag geeft een goed 
overzicht van de breedte van het werkterrein en 
van het totaal van de activiteiten van het COKZ. 

Het verslagjaar werd verder gekenmerkt door 
de volgende zaken:

- Door het COKZ was in 2011 rekening  
 gehouden met het voeren van toezicht  
 op de Europees beschermde  kaas 
 soorten Gouda Holland en Edam 
 Holland. In het verslagjaar heeft  
 echter nog geen productie plaatsgevon 
 denvan deze kaassoorten. De verwach 
 ting is dat deze productie in 2012 zal  
 opstarten.

- In 2011 is er sprake van een verdere  
 forse toename van de afgifte van 
 exportcertifi caten. Daarnaast stelen  
 importerende overheden steeds meer  
 de eigen eisen centraal, waardoor voor  
 de onderscheiden bestemmingen  
 steeds meer maatwerk vereist wordt.

- Het COKZ besteedt steeds meer tijd  
 aan het ontvangen en begeleiden van  
 delegaties uit landen, die Nederlandse  
 zuivelproducten importeren. Zo werden  
 delegaties ontvangen uit het Verenigd  
 Koninkrijk, China, Vietnam 
 en Indonesië.

- Het controleren op de eisen voor de  
 Russische Federatie blijft veel aandacht  
 vragen. In het kader van een goede  
 afstemming van de controles werd door  
 een delegatie van het COKZ een werk 
 bezoek gebracht aan de Russische  
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2.        ORGANISATIE EN BELEID

de voorzitter behoeft de goedkeuring van de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie (ELI) en de Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). De benoeming 
van de overige bestuursleden behoeft de goed-
keuring 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 bij-
staan 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.

2.1 Doelstelling van het COKZ

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaange-
legenheden in de zuivel ( COKZ) levert op 
effi ciënte 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 objec-
tieve en deskundige beoordeling van kwaliteits-
systemen en de kwaliteit van zuivelproducten 
in de gehele zuivelketen van boerderijmelk tot 
zuivelproduct, van boerderij tot afl evering van 
zuivelproducten voor export resp. afzet in het 
winkelkanaal.

Het COKZ is een uitvoerende controleorganisa-
tie, die strikt werkt volgens nationale en interna-
tionale normen en standaarden, en borg staat 
voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 
De kerncompetentie van het COKZ is ongeëve-
naarde kennis van nationale en internationale 
normen en regelgeving.

De onafhankelijkheid van het COKZ wordt 
gewaarborgd door een bestuur dat bestaat 
uit onafhankelijke leden. De benoeming van 
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Verder hebben de strategische doelstellingen 
van het COKZ zoals kosteneffi ciënt werken, ver-
beteren van de leveringsprestaties en verster-
ken van de klantgerichtheid de aandacht gehad. 
Met betrekking tot het verbeteren van de 
leveringsprestaties en het versterken van de 
klantgerichtheid is een voortdurend aandachts-
punt de registratie en behandeling van klachten, 
bezwaren en wensen. 

2.3.4  Vooruitblik 
Het kwaliteitsjaarplan 2012 omvat de verschil-
lende doelstellingen dan wel actiepunten. In 
2012 zal de inrichting van het automatiserings-
systeem ten behoeve van facturering van uitge-
voerde diensten worden afgerond en ingevoerd. 
Ook zal de aandacht voor klachten en bezwaar-
afhandeling 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 voor Accreditatie 
wil het COKZ kwaliteitsgaranties afgeven aan 
zijn gecontroleerden. 

2.3  Kwaliteitsaangelegenheden

2.3.1  Kwaliteitssysteem COKZ
Het COKZ is geaccrediteerd door de Raad van 
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 2011 is het kwaliteitssysteem beoordeeld op 
het voldoen aan de normen. 
Naast de uitvoering van interne audits is er in 
het verslagjaar een controlebeoordeling uitge-
voerd door de Raad voor Accreditatie. 
Het eindresultaat van deze beoordelingen heeft 
geleid tot een verdere optimalisering van het 
kwaliteitssysteem en continuering van de erken-
ning. 

2.3.3  Kwaliteitsjaarplan 2011
In 2011 waren de kwaliteitsdoelstellingen gericht 
op de inrichting van het automatiseringssysteem 
(eSynergy) t.b.v. boerderijmelk controles en het 
documentenbeheer voor de kwaliteitssysteem 
documenten.
Tevens is in 2011 een Laboratorium Informa-
tie en Management Systeem (LIMS) ingericht 
voor de verwerking van monstergegevens en 
resultaten verwerking en toetsing. Het automati-
seringssysteem is verder uitgebreid voor de ver-
werking van data bij monstername en inspectie 
van zuivelbedrijven.
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2.5  Tuchtrechtspraak 

Bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet wor-
den overtredingen van gecontroleerden aanhan-
gig gemaakt bij het Algemeen Tuchtgerecht van 
het COKZ (Leusden).

Het totaal van de gedurende één tijdvak aan 
een gecontroleerde ten laste gelegde overtre-
dingen wordt in het navolgende aangeduid als 
‘een zaak’. 

Hieronder volgt een samenvattend overzicht 
van alle in 2011 (onherroepelijk geworden) 
tuchtmaatregelen die zijn opgelegd door het 
Algemeen Tuchtgerecht van het COKZ. 
Het boetebedrag is ten opzichte van 2011 is vrij-
wel gelijk aan 2010. In 2011 was er uitsluitend 
sprake van overtredingen m.b.t. boerenkaas.

Jaar Behandelde zaken
Mondeling    Schriftelijk

Boetebe-
drag in €

2009 0 14 7.603
2010 0 14 1.250
2011 0 10 1.350

2.4 Aansturingarrangement EL&I-COKZ

Het in 2009 opgestelde en ondertekende aan-
sturingarrangement is geldig tot 2011. In het 
arrangement zijn de verhoudingen geregeld 
tussen EL&I en COKZ, zoals bijv. wanneer de 
begroting en de jaarrekening moeten worden in-
gediend, wie de aanspreekpunten zijn e.d.. Het 
arrangement is beperkt tot de taken die COKZ 
verricht in het kader van de LKW. Het was de 
bedoeling van het Ministerie van EL&I voor het 
eind van 2011 een nieuwe visie op toezicht uit 
te brengen. Dit is niet gelukt.
COKZ blijft handelen op basis van het in 2009 
opgestelde aansturingsarrangement.
Onafhankelijk toezichthouder is het cluster toe-
zicht van het Bureau Bestuursraad.  
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3.        ACTIVITEITEN

Beschermde geografi sche aanduiding (BGA)
Sinds december 2010 genieten de specifi ek Ne-
derlandse kaassoorten Gouda Holland en Edam 
Holland Europese bescherming in het kader van 
Verordening (EG) Nr. 510/2006 (bescherming 
van geografi sche aanduidingen en oorsprongs-
benamingen). De eisen waaraan deze kaas 
moet voldoen zijn vastgelegd in de betreffende 
productdossiers, die met het oog op het 
verkrijgen van deze bescherming door de 
Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) 
bij de Europese Commissie zijn ingediend.
De bescherming is in de Nederlandse 
wetgeving verankerd in het 
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 met de daarbij 
behorende  Landbouwkwaliteitsregeling 2007. 
In dat kader is het COKZ belast met het toezicht 
op de naleving van de betreffende eisen door 
betrokkenen. Het toezicht is uitgewerkt in het 
Controlereglement COKZ BGA Gouda Holland 
en Edam Holland, dat door het COKZ-bestuur 
is vastgesteld en door de Staatssecretaris van 
EL&I is goedgekeurd. 
Naar verwachting start de kaassector in de loop 
van 2012 met het in de handel brengen van 
Gouda Holland en Edam Holland op basis van 
de genoemde productdossiers.

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)
Verordening (EG) Nr. 510/2006 regelt niet alleen 
de beschermding van geografi sche aanduidin-
gen, maar ook de oorsprongsbenaming van 
levensmiddelen waarvoor in dat kader product-
dossiers bij de Europese Commissie worden 
ingediend. Vanuit Nederland zijn dergelijke dos-
siers in de zuivelsector ingediend voor Boeren 
Leidse met sleutels, Noord-Hollandse Gouda en 
Noord-Hollandse Edammer, evenals voor Kan-
terkaas, Kanterkomijnekaas en Kanternagel-

3.1 Landbouwkwaliteitsregelgeving

Inleiding
Het COKZ is in het kader van de Landbouwkwa-
liteitswet belast met toezicht op de naleving van 
eisen met betrekking tot een aantal specifi eke 
zuivelproducten. Dit toezicht omvat:

- de kwaliteit van Goudse, Edammer en  
 Commissiekaas;

- de bescherming van de oorsprongs 
 benaming, de geografi sche aanduiding  
 en de gegarandeerde traditionele 
 specialiteit van een aantal specifi eke  
 kaassoorten;

- zuigelingenvoeding bestemd voor de  
 export naar derde landen.
De wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend 
is vastgelegd in controlereglementen die door 
het bestuur van het COKZ zijn vastgesteld en 
door de Minister/Staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn 
goedgekeurd.

Goudse, Edammer en Commissiekaas
Het toezicht met betrekking tot Goudse, Edam-
mer en Commissiekaas vloeit voort uit het Land-
bouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten en de 
daarbij behorende Landbouwkwaliteitsregeling 
kaas 2006. In deze regeling zijn sinds 1 januari 
2006 de sterk vereenvoudigde kwaliteitsei-
sen voor deze kaassoorten vastgelegd, welke 
aansluiten bij de internationale standaarden 
voor Goudse en Edammer kaas van de Codex 
Alimentarius. De regeling is met ingang van 1 
augustus 2008 voor onbepaalde tijd verlengd.

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 met de daarbij 
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Zuigelingenvoeding
Krachtens artikel 12 van het Landbouwkwali-
teitsbesluit 2007 is het COKZ belast met het 
toezicht op de naleving van richtlijn 92/52/EEG 
inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolg-
zuigelingenvoeding die voor de uitvoer naar 
derde landen is bestemd. Dergelijke zuigelin-
genvoeding moet dan voldoen aan:

A) de Warenwetregeling 
 zuigelingenvoeding 2007,

B) hetgeen de Codex Alimentarius voor  
 deze producten voorschrijft, of

B) de regels in het land van bestemming.

De Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 
is een uitvoeringsregeling in het kader van het 
Warenwetbesluit producten voor bijzondere voe-
ding. De regeling verwijst voor de eisen waar-
aan de zuigelingenvoeding moet voldoen naar 
Richtlijn (EG) 2006/141 inzake volledige zuige-
lingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding. 
Zuigelingenvoeding die bestemd is voor afzet 
binnen de EU moet uiteraard ook aan de eisen 
van deze richtlijn voldoen. Het COKZ oefent hier 
het wettelijke toezicht uit onder auspiciën van 
de NVWA op basis van de Warenwetregeling 
aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ 
en CPE.

kaas. Teneinde de oorsprong van de betreffen-
de kaassoorten te kunnen garanderen, wordt er 
op toegezien dat de melk voor de bereiding van         

 deze kaas uitsluitend afkomstig is uit  
 het in het betreffende productdossier  
 beschreven gebied. Bovendien mag  
 alleen kaas die in datzelfde gebied is  
 geproduceerd, als BOB-kaas worden  
 aangeduid en verhandeld.
Ook hier is het COKZ als toezichthouden-

de instantie aangewezen en oefent het dit toe-
zicht uit op basis van controlereglementen die 
voor de onderscheiden kaassoorten zijn vastge-
steld en door de overheid zijn goedgekeurd op 
basis van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 
en de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.

Beschermde geografi sche aanduiding (GTS)
Hetzelfde Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de 
Landbouwkwaliteitsregeling 2007 vormen ook 
het juridische kader voor het COKZ om toe te  
zien op naleving van de eisen met betrekking  
 tot boerenkaas. Kaas mag alleen als  
 ‘Boerenkaas’ worden aangeduid, als  
 deze  voldoet aan de eisen die zijn  
 vastgelegd in het productdossier 
 boerenkaas. Dit productdossier is door  
 de Bond van Boerderijzuivelbereiders 
ingediend in het kader van Verordening (EG) Nr. 
509/2006. Krachtens deze verordening geniet 
de boerenkaas binnen de Europese Unie be-
scherming als gegarandeerde traditionele speci-
aliteit. Alle boerenkaas die als zodanig wordt ge-
produceerd en verhandeld staat onder toezicht 
van het COKZ. Ook hier is de wijze waarop het 
toezicht plaatsvindt uitgewerkt in een specifi ek 
op dit product betrekking hebbend controlere-
glement, dat door de overheid is goedgekeurd.

 tot boerenkaas. Kaas mag alleen als  
 ‘Boerenkaas’ worden aangeduid, als  
 deze  voldoet aan de eisen die zijn  
 vastgelegd in het productdossier 
 boerenkaas. Dit productdossier is door  
 de Bond van Boerderijzuivelbereiders 

op toegezien dat de melk voor de bereiding van         
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uitgevoerd. Jaarlijks wordt er een onderwerp 
vastgesteld dat tijdens alle uit te voeren audits 
extra aandacht zal krijgen. 

Daarnaast beschikt het COKZ over de moge-
lijkheid om bedrijven die op basis van eerdere 
beoordeling extra aandacht verdienen, vaker te 
bezoeken. In totaal zijn 997 inspecties uitge-
voerd bij 795 bedrijven.

Aantal inspecties per bedrijfscategorie

3.2 EU-hygiëneverordeningen

De EU-hygiëneverordeningen stellen voorschrif-
ten voor alle levensmiddelenbedrijven. Levens-
middelenbedrijven in de melk- en zuivelsector 
zijn melkveehouderijbedrijven, boerderijzuivel-
bereiders, fabrieksmatige bereiders, verdere 
verwerking, veredeling en opslag van zuivel-
producten. Voor deze bedrijven is het COKZ 
aangewezen als toezichthouder.

Bij de uitvoering van het toezicht wordt zo mo-
gelijk 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 melkveehouderij-
bedrijven, waarbij naast koemelkbedrijven er 
ook geitenmelk- en schapenmelkveehouderij-
bedrijven en enkele paardenmelkerijen zijn. De 
meeste melk wordt geleverd aan de zuivelfa-
briek die dit verwerkt tot zuivelproducten. Alle 
zuivelondernemingen (ca. 33) hebben borgings-
systemen voor de melkveehouderij waarin ook 
de voorschriften van de EU-hygiëneverordenin-
gen zijn geïmplementeerd. Het COKZ past hier 
het principe van toezicht op controle toe. Uit het 
toezicht blijkt dat bijna alle melkveehouderijbe-
drijven in Nederland vallen onder een dergelijk 
borgingssysteem. Ook de verschillende syste-
men ter borging van de gezondheid van melk-
gevend vee zijn onderwerp van toezicht.

Beoordeling zuivelbedrijven
Door het COKZ wordt elk jaar bij alle Neder-
landse zuivelproducenten een reguliere audit 
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3.3  Verordening Dierlijke Bijproducten
In de Europese Unie is de Verordening Dierlijke 
Bijproducten (Verordening (EG) 1069/2009) van 
kracht, waarvan een nadere uitwerking bestaat 
in de vorm van Verordening (EG) 142/2011. 
Deze voorschriften zijn in Nederland geïm-
plementeerd krachtens de Gezondheids- en 
Welzijnswet voor Dieren en nader uitgewerkt in 
het Besluit en de Regeling Dierlijke Bijproduc-
ten 2011. In de Verordening zijn voorschriften 
vastgelegd voor de verwerking van dierlijke 
producten die niet bestemd worden voor hu-
mane consumptie. Afhankelijk van de aard van 
het product kan dit ondermeer bestemd worden 
voor dierlijke consumptie, vergisting, composte-
ring of verbranding. Bescherming van de voed-
selveiligheid en diervoederveiligheid zijn daarbij 
leidende principes.

Het COKZ heeft ook in 2011, in opdracht van de 
NVWA, inspecties uitgevoerd bij zuivelbedrijven. 
Deze zijn geïntegreerd in de inspecties die in 
het kader van het EU-Hygiënepakket worden 
uitgevoerd. De geïnspecteerde bedrijven vol-
doen over het algemeen aan de voorschriften 
van de Verordening Dierlijke Bijproducten.

Monsterneming en onderzoek
Het COKZ voert monsterneming en onderzoek 
uit om te controleren of zuivelproducten daad-
werkelijk aan de gestelde normen voldoen. 
Hierbij worden de meeste zuivelproductsoorten 
onderzocht op de gestelde microbiologische 
criteria. De frequentie van het onderzoek per 
productsoort is gebaseerd op risicoanalyse. 

In totaal zijn onderzocht:
2616  monsters op Listeria monocytogenes;
1283  monsters op Salmonella;
1316  monsters op Coagulasepositieve 
 staphylococcen;
792  monsters op Escherichia coli;
726  monsters op Enterobacteriaceae;
39  monsters op Cronobacter spp.;
65  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.



13

 specifi eke 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 productcertifi - 
 caten. De eisen waaraan de producten  
 in deze module moeten voldoen zijn  
 ontleend aan de Warenwet. 

Tabel Productsoorten waarvoor controlepro-
gramma’s zijn ontwikkeld in het kader van de 
aansluitmodule Gezondheids- en andere 
productcertifi caten:

-  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  
 aan sluitend rijpen bij de fabriek, het  
 rijpingsbedrijf en de bereiders van het  
 geraspte en versneden product
-  Kaas bij boerderijzuivelbereiders en op 
 volgende bereiders van uitsluitend kaas  
 bereid door boerderijzuivelbereiders
-  Melkpoeder
-  Weipoeder
-  Poedervormige melkproducten, andere  
 dan melkpoeder, weipoeder 
 en zuigelingenvoeding

3.4 Moduleprogramma: Aansluitmodule  
 gezondheids- en andere certifi caten

Het COKZ heeft in overleg met de sector con-
troleprogramma’s opgesteld voor de aansluit-
module gezondheids- en andere certifi caten. 
Bedrijven die zich aansluiten voor dit controle-
programma, kunnen op een eenvoudige, snelle 
manier gezondheidscertifi caten van het COKZ 
verkrijgen omdat zij continu onder toezicht staan 
van het COKZ. In het verslagjaar hebben deze 
controleprogramma’s naar tevredenheid gefunc-
tioneerd.

3.5 Exportcertifi caten en aansluitmodule

Het COKZ is namens de minister van EL&I aan-
gewezen voor het afgeven van gezondheids- en 
andere productcertifi caten ten behoeve van 
de export van Nederlandse zuivelproducten 
bestemd voor de humane consumptie. De 
NVWA is bevoegd tot de afgifte van veterinaire 
certifi caten. Het COKZ verzorgt de voorberei-
ding van de afgifte van NVWA-certifi caten voor 
zuivelproducten. Hiermede is er voor de zuivel-
sector één loket in Leusden voor de afgifte van 
exportcertifi caten.
De garantie voor een betrouwbare afgifte van 
exportcertifi caten is in het algemeen gebaseerd 
op de volgende controleprogramma´s die door 
het COKZ worden uitgevoerd;

- de inspecties die het COKZ bij zuivel 
 bedrijven uitvoert in het kader van  
 Verordening (EG) nr. 853/2004 voor  
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3.6 Export van zuivelproducten 

3.6.1 Export naar Rusland
Bedrijven die zuivelproducten willen exporte-
ren naar de Russische Federatie (hierna: RF) 
moeten aan de Russische regelgeving voldoen. 
Zij moeten zich aanmelden bij het Productschap 
Zuivel en worden dan door COKZ geïnspec-
teerd aan de hand van opgestelde inspectie-
lijsten. Regelmatig vinden audits plaats door 
inspecteurs van de RF om te controleren of de 
bedrijven aan de gestelde eisen voldoen. 
Inmiddels zijn Kazachstan en Wit-Rusland sa-
men met RF toegetreden tot een zogenaamde 
douane unie (DU). Hiervoor zijn nieuwe beoor-
delingslijsten gemaakt en in de loop van 2011 
is gestart met een controle op de eisen van de 
DU.

3.6.2 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 verzen-
den in plaats van via papieren certifi caten. Het 
gaat daarbij om afspraken tussen de Nederland-
se overheid en de overheid in het betreffende 
derde land.

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 exportcertifi cering in de zuivel. 
In 2011 is het daadwerkelijk mogelijk geworden 
om voor de bestemming China op electronische 
wijze exportcertifi caten te verkrijgen. Voorlopig 
blijft naast het elektronische certifi caat ook het 
papieren certifi caat bestaan.

-  Geëvaporeerde melk
-  Rauwe c.q. gethermiseerde resp. ge 
 pasteuriseerde aanvullingsmelk 
-  Gepasteuriseerde consumptiemelk en  
 vloeibare melkproducten op basis van  
 gepasteuriseerde melk
-  Gecondenseerde melk met suiker
-  Gesteriliseerde melk resp. UHT-verhitte  
 consumptiemelk en vloeibare 
 melkproducten op basis van 
 gesteriliseerde resp. UHT-verhitte melk  
 Gecondenseerde melk met suiker
-  Consumptie-ijs op basis van melk
-  Export Russische Federatie

Het COKZ heeft in 2011 in totaal 43.487 certifi -
caten verstrekt aan het zuivelbedrijfsleven.
Bovendien zijn er vanuit Leusden 25.317 veteri-
naire certifi caten afgegeven.
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3.8 Interventieregeling voor boter en  
 melk poeder

In 2011 is een aantal monsters onderzocht in 
het kader van de EU-marktordeningsregelingen.
In 2011 zijn 171 monsters onderzocht tegen 116 
monsters in 2010. 

 

3.7 Buitenlandse delegaties op bezoek in  
 Nederland

3.7.1 Bezoek van de Food Standards  
 Agency
Tijdens een bezoek van de Food Standards 
Agency uit het Verenigd Koninkrijk heeft het 
COKZ een presentatie verzorgd over de orga-
nisatie en opzet van het toezicht in de Neder-
landse zuivelsector.

3.7.2 Chinese delegatie
Een Chinese overheidsdelegatie heeft een 
driedaags bezoek gebracht aan Nederland. 
Centraal stond de zuivelindustrie. COKZ heeft 
bijdragen geleverd in de vorm van presentaties, 
begeleiding en evaluatie. Ook heeft een inter-
view plaatsgevonden met een Chinees televisie-
programma.

3.7.3 Bezoek van de Minister van Land 
 bouw van Vietnam. 
Op verzoek van een fabrikant heeft COKZ een 
presentatie gehouden tijdens het bezoek van de 
Minister van Landbouw van Vietnam. 

3.7.4 Inspectieteam uit Indonesië
Eind 2011 heeft een inspectie (vlees en zuivel) 
plaatsgevonden door een Indonesisch inspec-
tieteam. Het betrof een systeemtoezicht om op 
basis hiervan een besluit te nemen in hoeverre 
bedrijven geaccepteerd kunnen worden voor 
export naar Indonesië. De missie is geslaagd. 
Nieuwe bedrijven kunnen geaccepteerd worden. 
Er wordt gewerkt aan een model zuivelcertifi -
caat. 
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 transport van de monsters 
 boerderijmelk naar Qlip N.V. te Zutphen  
 (controle Qlip-chauffeur).
- Toezicht op de juiste uitbetaling van  
 de melkveehouder door de zuivel-
 onderneming (administratief toezicht).

De gegevens in de onderstaande tabel laten 
het aantal controles in het kader van toezicht op 
boerderijmelk zien

Soort controle Aantal controles
2011 2010

Ritbegeleiding 1880 1874
Losplaatscontrole 1721 1747
Depotcontrole 607 597
Weegcontrole 610 624
Controle 
monstertransport

43 36

Toetsing en imple-
mentatie handboek

16 33

Administratief toezicht 16 33

3.9  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 zuivelonderne-
mingen 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 monstername van de  
 boerderijmelk door de RMO-chauffeur  
 bij de melkveehouder (ritbegeleiding).
- Toezicht op de bewaring van monsters  
 boerderijmelk op de RMO (losplaats 
 controle).
- 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 
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compliance de NVWA (voorheen de AID) door 
het Minister van EL&I aangewezen als de Coör-
dinerende Controle Autoriteit.

3.11 Controleafspraak tussen PZ, COKZ  
 en NVWA

Op grond van de Verordening (EG) 595/2004 
(Superheffi ng op melk en zuivelproducten) voert 
de NVWA verifi caties uit. Onder meer moeten 
controles worden uitgevoerd op het niveau van 
het vervoer van melk naar de koper van boerde-
rijmelk. Met name betreft het de controles op de 
nauwkeurigheid van de instrumenten om hoe-
veelheid en samenstelling van de melk te meten 
én op de betrouwbaarheid van de ophaalme-
thode en de juistheid van de bepaling van de 
hoeveelheid opgehaalde melk bij lossing ervan.
Deze voorschriften zijn vastgelegd in de Zui-
velverordening 2005, Grondslag uitbetaling 
boerderijmelk. COKZ is in Nederland belast met 
het toezicht op de naleving van deze zuivel-
verordening. De NVWA is in opdracht van het 
PZ verantwoordelijk voor het toezicht op de 
hiervoor genoemde controleaspecten en maakt 
daarbij gebruik van de controlewerkzaamheden 
van het COKZ in het kader van de genoemde 
zuivelverordening.

3.10 Cross compliance

Er is een Europese Raadverordening ((EG) nr. 
1782/2003 van kracht die voorschriften bevat 
voor de steunverlening aan landbouwers. Deze 
verordening bepaalt dat landbouwers voor het 
verkrijgen van de volledige steun moeten vol-
doen aan een aantal randvoorwaarden. Een van 
deze randvoorwaarden is het naleven van wet-
telijke eisen (beheerseisen) door landbouwers. 
Het gaat om eisen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid, diergezondheid, plantgezond-
heid en dierenwelzijn. De eisen zijn opgenomen 
in 19 Europese richtlijnen of verordeningen en 
de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen. 
Het gaat daarbij niet op de complete richtlijn of 
verordening, maar om een beperkt aantal spe-
cifi eke artikelen daaruit. De eisen zijn voor alle 
landbouwers in de EU gelijk. 

In het kader van dit Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid moet de overheid elk jaar ten 
minste 1% van alle landbouwers die premie 
aanvragen controleren op de genoemde wette-
lijke eisen (“cross compliance”). De selectie van 
deze 1% gebeurt op basis van risicoanalyse. 
De controle vindt plaats door de controleurs die 
de landbouwbedrijven (regulier) bezoeken. Het 
ministerie van EL&L heeft COKZ opdracht ge-
geven een onderdeel van de genoemde wette-
lijke eisen uit te voeren bij de door de overheid 
geselecteerde melkveehouderijbedrijven. COKZ 
heeft deze opdracht gekregen omdat COKZ 
reeds als toezichthouder op de hygiëneregelge-
ving voor de zuivel in Nederland controles bij de 
melkveehouderijbedrijven uitvoert.

In Nederland is voor de coördinatie van cross 
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4.        FINANCIËN 

ACTIVA 2011 (€) 2010 (€) PASSIVA 2011 (€) 2010 (€)

Vaste activa 365.543 124.686 Reserves 3.267.704 2.824.952
Vorderingen op 
korte termijn en 
voorraden

1.394.878 1.555.026 Voorzienignen 70.453 35.592

Liquide middelen 3.291.182 2.558.544 Schulden op  korte 
termijn

1.713.446 1.377.712

Totaal 5.051.603 4.238.256 5.051.603 4.238.256

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
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BATEN 2011 (€) 2010 (€) LASTEN 2011 (€) 2010 (€)

Opbrengsten 
verdiensten

6.381.114 6.540.083 Personeelskosten 2.505.506 2.397.314

Uitbesteding 
werkzaamheden

1.826.629 2.027.073

Financiële baten 36.220 22.988 Afschrijvingen 72.466 35.629
Overige baten 64.772 63.177 Huisvestingslasten 161.917 158.518

Overige 
bedrijfslasten

1.472.836 1.369.419

Toevoeging resp. 
ontrekking 
algemene reserve

Bestemmings 
reserve

742.752

-300.000

338.295

300.000

Totaal 6.482.106 6.626.248 6.482.106 6.626.248

EXPLOITATIEREKENING 2011
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BIJLAGE

Bijlage A: Samenstelling van bestuur, commissie van deskundigen en tuchtgerecht 
(met rooster van aftreden) 

Bestuur van het COKZ

Naam Gezamelijk 
benoemd door

Datum aftreden 
31 december

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

COKZ

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

2015
2012
2013
2014
2015

Commissie van Deskundigen

Naam Gezamelijk 
benoemd door

Datum aftreden 
31 december

Mevr. Dr. ir. S. Horst, voorzitter
Ing. J. Bijloo
Ing. A. Hoekstra
Mevr. Ir. J. Brandsma
Mevr. Ing. M. Mooren-van der Poel
Jac. Mulder
Ir. M. Veerman
 
Mevr. Ir. M. Hovenkamp, adviseur
Mevr. M. de Kreij, adviseur
O.F. Boersma, adviseur
 
Ir. M.J.A. Bouwman, secretaris

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

NZO
NZO
NZO
LTO
LTO
LTO
Gemzu

2015
2012
2013
2012
2013
2014
2015
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Algemeen tuchtgerecht van het COKZ

Naam Te Datum van 
aftreden

Prof. dr. J.T.M. Wouters, voorzitter
L.G. Willigenburg, vice-voorzitter
mr. J.S. Beukens, secretaris
 
Overige leden:
Ing. C. Frikkee
Ir. H. Oosterhuis
H.D. Wesseling

Bennekom
Pesse
Leusden *
 
 
Middenbeemster
Ede
Woerden

06-12-2013
01-09-2013
 
 
 
19-09-2014
01-02-2015
01-05-2014

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

BGA  Beschermde Geografi sche Aanduiding
BOB  Beschermde Oorsprongs Benaming
CLIENT  Controle Landbouwgoederen Import Export naar een Nieuwe Toekomst
COKZ  Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
EL&I  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  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
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

Opmaak en productie:
WBDesign

www.wbdesign.nu


