2014
JAARVERSLAG

COKZ

In dit jaarverslag worden onder meer de
volgende begrippen gebruikt:
• COKZ: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
• NCAE: Nederlandse Controle Autoriteit
Eieren
Het jaarverslag van het COKZ is ook te vinden
op www.cokz.nl. Een papieren versie van dit
jaarverslag kunt u aanvragen via de contactpagina op de website www.cokz.nl. Ook kunt
u bellen naar: 033 496 56 03
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Voorwoord

Het jaar 2014 werd voor het COKZ/NCAE
gekenmerkt door twee zaken: de Russische
boycot van zuivelproducten en de vogelgriep.
Eind augustus stelde Rusland een blokkade
in voor Nederlandse zuivelproducten. Dit had
voor het COKZ tot gevolg dat de afgifte van
exportcertificaten voor deze bestemming zo
goed als stil kwam te liggen. Dit leidde er toe
dat er in 2014 in totaliteit minder exportcertificaten werden verstrekt dan in 2013. Een trendbreuk met de afgelopen jaren, waarin elk jaar
meer exportcertificaten werden afgegeven.
Daarnaast werd vanaf november een aantal
gevallen gesignaleerd van vogelgriep. Vanaf
dat moment heeft COKZ/NCAE de bezoeken
aan pluimveebedrijven stopgezet.
Het stemt tot tevredenheid dat onze organisatie beide zaken goed heeft kunnen
opvangen.
Daarnaast is in het verslagjaar weer veel
aandacht besteed aan het ontvangen van buitenlandse controlediensten en de Europese
Controledienst FVO.

In 2014 is ook de discussie op gang gekomen
rond de wijze van keuring en toezicht in
Nederland. Aan het einde van het verslagjaar
was nog niet duidelijk hoe de overheid in de
toekomst de keuring en het toezicht gestalte
wil gaan geven.
Bovengenoemde zaken hebben in 2014 veel
aandacht en energie gevraagd van de medewerkers van het COKZ.
Het bestuur wil dan ook op deze plaats
directie en medewerkers van COKZ/NCAE
hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Mr. Drs. Ing. Dirk Duijzer
Voorzitter COKZ
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1.

Algemeen

1.1

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, eieren en eiproducten. Deze zekerheid biedt de toegang tot
de internationale markten voor met name de
zuivelbedrijven en de eiersector.
COKZ levert namens de overheid met deze
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 is gespecialiseerd in de controle
van zuivel en zuivelproducten resp. eieren,
eiproducten en pluimveevlees (handelsnormen). 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. Ditzelfde geldt ook voor de kwaliteitssystemen
en de kwaliteit van eieren, eiproducten en
pluimveevlees in deze sectoren.
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De wettelijke taken met betrekking tot handelsnormen eieren en pluimveevlees, worden
door COKZ uitgevoerd. COKZ heeft de
uitvoering van deze taken ondergebracht in
een aparte dienst: de Nederlandse Controle
Autoriteit Eieren (NCAE).
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 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 (EZ) en
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). De benoeming van de overige
bestuursleden behoeft de instemming van
de Minister van EZ en van de Minister van
VWS. De voorzitter en de leden zijn niet
betrokken bij de productie en handel van
zuivelproducten, eieren en/of pluimveevlees.
Het bestuur laat zich in technische zaken
bijstaan door een College van Deskundigen
Zuivel. 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.
Daarnaast zijn er Technische Advies Commissies (TAC’s) ingesteld voor legpluimveehouderij resp. pakstations/eiproductenbedrijven.
De leden van de TAC’s zijn resp. benoemd
door LTO/NOP en NVP (legpluimveehouderij)
en door ANEVEI (pakstations/eiproductenbedrijven).
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1.2

Organisatieschema per 31 december 2014

Bestuur

Deskundigencie Zuivel

Directeur

Stafafdeling
Beleid & Besluitvorming

Staf

Teamleider

Manager

Manager

Toezicht en Controle

Exportcertificaten

Teamleider

Teamleider

Stafmedewerker

Team

Team

Team Inspectie

Team

Team

Inspectie
Boerderijmelk

Inspectie
Zuivel

Eieren en
Pluimveevlees

Gegevensverwerking

Export
certificaten
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1.3

Kwaliteitsaangelegenheden

Raad voor Accreditatie
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 via
een link op de websites van het COKZ
(www.cokz.nl, www.ncae.nl) en op de website
van de Raad voor Accreditatie (RvA)
(www.rva.nl).
Beoordelingen kwaliteitssysteem
In 2014 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.
Uitbreiding accreditatie scope
In 2014 heeft de Raad voor Accreditatie de uitbreidingsaanvraag voor het onder accreditatie
brengen van de taken van de dienst NCAE
aangaande het Hygiënepakket en de Verordening dierlijke bijproducten beoordeeld. Het

resultaat van deze beoordeling heeft geleid
tot een uitbreiding van de scope van geaccrediteerde verrichtingen van het COKZ.
Kwaliteitsjaar 2014
In 2014 waren de kwaliteitsdoelstellingen
onder andere gericht op
• De interne procedure voor het afhandelen van klachten, bezwaren en verbetervoorstellen evalueren en waar nodig
aanpassen.
• Interne audit programma.
• De uitbreidingsaanvraag voor accreditatie
van de taken van de dienst NCAE aangaande het Hygiënepakket en de Verordening dierlijke bijproducten realiseren.
Verder hebben de strategische doelstellingen
van het COKZ, zoals kostenefficiënt werken,
verbeteren van de leveringsprestaties en versterken van de klantgerichtheid, de aandacht
gehad. Dit heeft in 2014 wederom geleid tot
een afname van het aantal vragen, het aantal
klachten en bezwaren.
In 2014 heeft het COKZ de werkzaamheden
ten behoeve van de bovenstaande punten
gerealiseerd.
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1.4

Kaderwet Zelfstandige
Bestuurs Organen (ZBO)

COKZ is door het ministerie van EZ aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
voor de taken die COKZ verricht in het kader
van de Landbouwkwaliteitswet (nu: Wet
Dieren). Daarnaast voert COKZ publieke taken
uit in opdracht van de ministeries van EZ en
VWS, voor de NVWA en het Productschap
Zuivel. De Kaderwet ZBO’s is van toepassing
op het COKZ. In deze Kaderwet is geregeld
wanneer de begroting, jaarrekening, jaarverslag e.d. moeten worden ingediend.

m.b.t. boerenkaas, BGA Gouda Holland, eieren
en pluimveevlee. In onderstaande tabel zijn
de in 2014 onherroepelijk geworden tuchtmaatregelen opgenomen.

Jaar

Behandelde zaken
Mondeling Schriftelijk

Tuchtmaatregel

2012

0

16

2.3001

2013

5

45

32.9002

2014

20

45

60.9223

Tabel behandelde zaken.

1.5

Tuchtrechtspraak

Bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet
worden overtredingen die worden begaan
door betrokkenen in het kader van de Wet
Dieren, aanhangig gemaakt bij het Tuchtgerecht van het COKZ. Dit tuchtgerecht behandelt overtredingen m.b.t. kaas, eieren en
pluimveevlees.
Het totaal van de gedurende één tijdvak aan
een betrokkene ten laste gelegde overtredingen wordt in het navolgende aangeduid
als ‘een zaak’.
In 2014 was er sprake van overtredingen

1

(en 4 berispingen),

2

(en 7 berispingen),

3

(en 16 berispingen).

In vergelijking met 2013 zijn er meer zaken mondeling behandeld door het tuchtgerecht. Zaken
worden mondeling behandeld bij een hoger
boetevoorstel dan 225 euro per overtreding.
De verdubbeling van het bedrag aan boetes
in 2014 ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt doordat in 2014 tuchtrecht in het volledige jaar is toegepast. Dat was in 2013 nog
niet het geval m.b.t. eieren en BGA Gouda
Holland (kaas).
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1.6

Financiën

Balans per 31 december 2014
ACTIVA

2014 (€)

2013 (€)

335.724

267.069

Vorderingen op
korte termijn en
voorraden

2.006.790

2.003.724

Voorzieningen

Liquide middelen

4.184.938

4.050.489

Schulden op
korte termijn

6.527.452

6.321.282

Vaste activa

Totaal

PASSIVA

2014 (€)

2013 (€)

4.113.447

4.113.447

133.407

116.216

2.280.958

2.091.619

6.527.452

6.321.282

2014 (€)

2013 (€)

Personeelskosten

3.613.546

3.354.497

Uitbesteding
werkzaamheden

2.295.345

2.153.341

Algemene reserve

Exploitatierekening 2014
BATEN
Opbrengsten
diensten

2014 (€)

2013 (€)

7.730.375

7.870.994

LASTEN

Financiële baten

39.282

40.750

Afschrijvingen

142.805

148.858

Overige baten

69.023

64.623

Huisvestingslasten

182.490

170.508

1.604.494

1.616.947

0

532.216

7.838.680

7.976.367

Overige
bedrijfslasten
Toevoeging
algemene reserve
Totaal

7.838.680

7.976.367
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2.

Activiteiten COKZ

2.1

Wet dieren in de zuivelsector

Inleiding
Het COKZ is op basis van bepalingen in de
Regeling dierlijke producten, welke regeling is
uitgevaardigd in het kader van de Wet dieren,
in de zuivelsector belast met het toezicht op
de naleving van eisen met betrekking tot:
• Zuigelingenvoeding bestemd voor de
export naar derde landen;
• De kwaliteit van Goudse, Edammer en
Commissiekaas;
• De bescherming van de oorsprongsbenaming, de geografische aanduiding en
de gegarandeerde traditionele specialiteit
van een aantal specifieke kaassoorten.
Voor elk van deze onderdelen is de wijze
waarop het toezicht wordt uitgeoefend in een
specifiek controlereglement vastgelegd. Deze
reglementen zijn door het bestuur van het
COKZ vastgesteld en door de Minister/
Staatssecretaris van Economische Zaken
goedgekeurd.
Zuigelingenvoeding
Eén van de historische taken van het COKZ
betreft het toezicht op de naleving van
eisen die zijn vastgelegd in Richtlijn 92/52/
EEG inzake volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding welke bestemd zijn
voor de uitvoer naar derde landen. Deze producten mogen alleen dan worden uitgevoerd
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naar een land dat niet behoort tot de Europese Unie of dat niet partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, als zij 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 de Regeling dierlijke producten
aangewezen om hierop toezicht uit te oefenen.
De Warenwetregeling zuigelingenvoeding
2007 is een uitvoeringsregeling in het kader
van het Warenwetbesluit producten voor bijzondere voeding. De regeling verwijst voor de
eisen waaraan de zuigelingenvoeding moet
voldoen naar Richtlijn (EG) 2006/141 inzake
volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.
Het COKZ heeft niet alleen een toezichthoudende taak met betrekking tot zuigelingenvoeding die bestemd is voor uitvoer naar
derde landen, maar ziet sinds enkele jaren
ook toe op de naleving van eisen op basis
van de Warenwet die gelden voor zuigelingenvoeding die bestemd is voor afzet binnen
de EU. Ook deze producten moeten voldoen
aan de bepalingen van Richtlijn 2006/141. In
dit kader oefent het COKZ het toezicht uit
onder auspiciën van de NVWA op basis van

de Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze
toezichthouders COKZ.
In 2014 heeft COKZ 92 monsters zuigelingenvoeding onderzocht en getoetst aan de
bepalingen van Richtlijn 2006/141.
Goudse, Edammer en Commissiekaas
Ook voor Goudse, Edammer en Commissiekaas is het toezicht gebaseerd op bepalingen
in de Regeling dierlijke producten. De kwaliteitseisen voor deze kaassoorten zijn per 1
januari 2006 sterk vereenvoudigd en sluiten
nauw aan bij de internationale standaarden
voor Goudse en Edammer kaas van de Codex
Alimentarius. COKZ heeft in 2014 bij eerste en
opvolgende bereiders van deze kaassoorten
238 monsters op relevante kwaliteitseisen
onderzocht.
Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)
In voorbije jaren zijn vanuit de zuivelsector in
het kader van Verordening (EG)
Nr. 510/2006 (thans Verordening (EU)
Originele door de Europese Unie ontworpen
logo voor producten die
in aanmerking komen
voor het keurmerk
Beschermde oorsprongsbenaming (BOB).
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Nr. 1151/2012) bij de Europese Commissie
productdossiers ingediend om bescherming
te krijgen voor de oorsprongsbenaming /
geografische aanduiding van Boeren Leidse
met sleutels, Noord-Hollandse Gouda en
Noord-Hollandse Edammer, evenals voor
Kanterkaas, Kanterkomijnekaas en Kanternagelkaas1. COKZ ziet er bij de betrokken producenten op toe, 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 BOBkaas worden aangeduid en verhandeld. Ook
hier is het toezicht gebaseerd op bepalingen
in de Regeling dierlijke producten en verder
uitgewerkt in controlereglementen, die voor
de betreffende kaassoorten zijn vastgesteld
en door de overheid zijn goedgekeurd. Het
BOB-toezicht door COKZ heeft betrekking op
2 producenten van Noord-Hollandse Gouda
en 12 bereiders van Boeren Leidse met sleutels. COKZ is in 2014 opgetreden tegen een
bedrijf waar een partij kaas waarbij een etiket
met een BOB logo was aangebracht op niet
BOB-kaas.

Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)
Kaas die als gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) onder de benaming ‘Boerenkaas’
op de markt wordt gebracht, geniet eveneens europeesrechtelijk bescherming. Deze
kaas moet dan voldoen aan de eisen die zijn
vastgelegd in het productdossier boerenkaas,
dat is ingediend door de Bond van Boerderijzuivelbereiders in het kader van Verordening (EG) Nr. 509/2006 (thans Verordening
(EU) Nr. 1151/2012). Het productdossier is
door de Europese Commissie geregistreerd
met inbegrip van enkele in 2008 door de
Commissie aanvaarde (niet fundamentele)
wijzigingsvoorstellen. Alle boerenkaas die als
‘Boerenkaas’ wordt geproduceerd en verhandeld, staat krachtens bepalingen in de Regeling dierlijke producten onder toezicht van het
COKZ. Ook dit toezicht is uitgewerkt in een
door de overheid goedgekeurd controlereglement. Er zijn in Nederland ca. 230 producenten van boerenkaas actief. COKZ heeft in
2014 bij deze bedrijven 497 monsters op rele-

Originele door de Europese Unie ontworpen
logo voor producten die
in aanmerking komen
voor het keurmerk Gega-

1

(in 2014 was er geen productie van

Kanterkaassoorten.

randeerde traditionele
specialiteit (GTS).
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vante kwaliteitseisen onderzocht. In 2014 is
geconstateerd dat er “kaas van de boerderij”
(niet-Boerenkaas) werd voorzien van een
etiket van “Boerenkaas”. COKZ is hiertegen
opgetreden en heeft een circulaire hierover
gestuurd aan de betrokken bedrijven.
Beschermde geografische aanduiding (BGA)
De exclusieve Nederlandse kaassoorten
Gouda Holland en Edam Holland zijn sinds
december 2010 beschermd in het kader van
Verordening (EG) Nr. 510/2006 (bescherming
van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen). Ook deze verordening
is inmiddels ingetrokken en vervangen door
Verordening (EU) Nr. 1151/2012. De productdossiers, die met het oog op het verkrijgen
van deze bescherming door de Nederlandse
Zuivelorganisatie (NZO) eertijds bij de Europese Commissie zijn ingediend, bevatten de
eisen waaraan deze kaas moet voldoen.
Gebaseerd op bepalingen in de Regeling
dierlijke producten ziet het COKZ toe op
de naleving van de betreffende eisen door
Originele door de Europese Unie ontworpen
logo voor producten die
in aanmerking komen
voor het keurmerk
Beschermde geografische
aanduiding (BGA).

betrokkenen. Het Controlereglement COKZ
BGA Gouda Holland en Edam Holland,
waarin het toezicht met betrekking tot deze
beschermde kaassoorten verder is uitgewerkt,
is destijds door het COKZ-bestuur vastgesteld
en door de Staatssecretaris van Economische
Zaken goedgekeurd. Er zijn in Nederland 13
producenten van Gouda Holland en/of Edam
Holland. In 2014 zijn bijna 4.000 monsters
genomen in het kader van BGA-toezicht.
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2.2

EU-hygiëneverordeningen

De EU-hygiëneverordeningen stellen voorschriften voor alle levensmiddelenbedrijven.
Levensmiddelenbedrijven in de melk- en
zuivelsector zijn melkveehouderijen, boerderijzuivelbereiders, fabrieksmatige bereiders,
verdere verwerking, veredeling en opslag
van zuivelproducten en zuigelingenvoedingbedrijven. 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 18.000 melkveehouderijbedrijven, waarbij naast koemelkveehouderijen er ook geitenmelk- en
schapenmelkveehouderijen en enkele paardenmelkerijen zijn. De meeste melk wordt
geleverd aan de zuivelfabriek die dit verwerkt
tot zuivelproducten. Alle zuivelondernemingen (ca. 34) 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 melkveehouderijen in Nederland vallen onder een dergelijk borgingssysteem. Ook de verschillende
systemen ter borging van de gezondheid van
melkgevend vee zijn onderwerp van toezicht.
Parallel aan bovengenoemd toezicht heeft
het COKZ 123 onaangekondigde inspecties
op melkveehouderijbedrijven uitgevoerd.
Beoordeling zuivelbedrijven
Door het COKZ wordt elk jaar bij alle Nederlandse zuivelproducenten een reguliere audit
uitgevoerd. Jaarlijks wordt er een onderwerp
vastgesteld dat tijdens alle uit te voeren
audits extra aandacht krijgt.
Daarnaast beschikt het COKZ over de mogelijkheid om bedrijven die op basis van eerdere beoordeling extra aandacht verdienen,
vaker te bezoeken. In totaal zijn 1017 inspecties uitgevoerd bij 779 bedrijven.
Monsterneming en onderzoek
Het COKZ voert monsterneming en onderzoek uit om te controleren of zuivelproducten
daadwerkelijk 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. De onderzoeken hadden
betrekking op Listeria monocytogenes,

16

nanten in Nederlandse boerderijmelk, heeft
het COKZ onderzoek uitgevoerd in zuivelproducten en buitenlandse zuivelgrondstoffen.

2.3

Aantal uitgevoerde inspecties per bedrijfscategorie.

salmonella, coagulase positieve staphylococcen, Escherichia coli, Enterobacteriaceae,
cronobacter spp. en Bacillus cereus.
In aanvulling op het Nationaal Plan van de
overheid en programma’s van de zuivelsector
voor onderzoek van residuen en contami-

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 geïmplementeerd krachtens de
Wet Dieren en nader uitgewerkt in het Besluit
en de Regeling dierlijke producten. In de Verordening zijn voorschriften vastgelegd voor
de verwerking van dierlijke producten die niet
bestemd zijn dan wel worden voor menselijke
consumptie. Afhankelijk van de aard van het
product kan dit onder meer bestemd worden
voor dierlijke consumptie, vergisting, compostering of verbranding. Bescherming van de
voedselveiligheid en diervoederveiligheid zijn
daarbij leidende principes.
Het COKZ heeft ook in 2014, in opdracht van
de NVWA, inspecties uitgevoerd bij zuivelbedrijven. Deze inspecties zijn geïntegreerd in
de inspecties die in het kader van het EUHygiënepakket worden uitgevoerd.
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2.4

Moduleprogramma: 		
Aansluitmodule gezondheidsen 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. In 2014 is een
nieuw programma voor export naar Brazilië
vastgesteld en is een programma voor export
naar China in ontwikkeling.

2.5

Exportcertificaten en 		
aansluitmodule

Het COKZ is in het Besluit dierlijke producten
door de minister van Economische Zaken aangewezen voor het afgeven van gezondheidsen andere productcertificaten ten behoeve
van de export van Nederlandse zuivelproducten bestemd voor de humane consumptie.
De NVWA is bevoegd tot de afgifte van
veterinaire certificaten. Het COKZ verzorgt
de voorbereiding van de afgifte van NVWAcertificaten 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 zuivelbedrijven 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 Wet Dieren;
• 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.
Tabel Productsoorten waarvoor controleprogramma’s zijn 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
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•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

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
Kaas bij boerderijzuivelbereiders en
opvolgende bereiders van uitsluitend
kaas bereid door boerderijzuivelbereiders
Melkpoeder
Weipoeder
Geëvaporeerde melk
Poedervormige melkproducten, andere
dan melkpoeder, weipoeder en zuigelingenvoeding
Rauwe c.q. gethermiseerde resp. gepasteuriseerde 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 bais van gesteriliseerde resp.
UHT-verhitte melk Gecondenseerde melk
met suiker
Buitenlandse en niet- zuivel grondstoffen
Consumptie-ijs op basis van melk
Export Rusland (Douane Unie)
Export Algerije
Export China (in ontwikkeling)
Export Brazilië
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Het COKZ heeft in 2014 in totaal 45.489 certificaten verstrekt aan het zuivelbedrijfsleven.
In 2013 waren dat er 47.619. Bovendien zijn er
in 2014 vanuit Leusden 27.020 veterinaire certificaten afgegeven. Dat zijn er 2.227 minder
dan in 2013 (29.247 certificaten).
De afname in het aantal certificaten is met
name veroorzaakt door de boycot die Rusland in augustus 2014 heeft ingesteld op de
import van zuivelproducten uit de EU. Wordt
deze boycot buiten beschouwing gelaten dan
was het aantal afgegeven certificaten in 2014
stabiel.
In 2014 is voor export naar Brazilië (najaar)
een specifiek controleprogramma vastgesteld
aan de hand waarvan de afspraken rond
exportcertificering zijn geïmplementeerd.
Voor China is een speficiek programma in
ontwikkeling. Met enkele andere landen zijn
in 2014 nieuwe bindende afspraken gemaakt.

2.6

Audits (van buitenlandse
autoriteiten en delegaties en
van de NVWA)

China
In januari heeft een inspectie plaatsgevonden
door Chinese autoriteiten van het toezicht in
Nederland op de zuivel- en kindervoeding-

productie. Ter voorbereiding is een questionnaire beantwoord door zowel bedrijven als
het COKZ. Na uitvoering van de inspectie
hebben de Chinese autoriteiten hun bevindingen gerapporteerd en heeft aanvullende
beoordeling en beantwoording door het
COKZ plaatsgevonden van specifieke vragen
die bij de inspectie naar voren zijn gekomen.
Op basis van de Chinese inspectie konden
vervolgens, onder voorwaarde van inspectie
door het COKZ op specifieke punten,
bedrijven worden geregistreerd. Hierbij is
onderscheid gemaakt in te registreren zuivelbedrijven en kindervoedingbedrijven.
VS (eiproducten)
Het is niet mogelijk eiproducten te exporteren
met bestemming VS. Vanuit Nederland is
een verzoek gedaan voor inspectie van het
toezicht in Nederland op de productie van
eiproducten. Hiertoe is een uitvoerige questionnaire beantwoord waarin gedetailleerd is
beantwoord hoe het toezicht op de productie
van eiproducten is georganiseerd en inhoudelijk wordt uitgevoerd. Op basis hiervan
heeft in juni een inspectie door autoriteiten
VS plaatsgevonden van het toezicht in Nederland op de eiproductenbedrijven. Formele
rapportage en besluit van de VS moet nog
plaatsvinden.
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VS (poedervormige melkproducten)
Toegang tot de VS van bepaalde poedervormige melkproducten die kunnen worden
gebruikt in de bereiding van consumptiemelkproducten is niet mogelijk vanwege de
vereiste dat deze producten dienen te voldoen
aan de Amerikaanse dairy grade A voorwaarden. In januari is een bezoek gebracht
aan de VS met de Europese Commissie en
Franse autoriteiten ter bespreking van de
mogelijkheid van toegang van bepaalde
poedervormige melkproducten. Met de VS is
afgesproken dat nadere beoordeling van de
in EU en betrokken lidstaten geldende zuivelregelgeving zal plaatsvinden. Hiertoe zijn
specifieke vragenlijsten beantwoord waarin
aangegeven is waar de onderwerpen van
VS-regelgeving in Europese regelgeving en
toezicht zijn geïmplementeerd. Verdere toelichting is hierop gegeven in een bijeenkomst
met vertegenwoordigers van de VS bij de FVO
te Dublin. De inspectie van Nederland door de
VS zal plaatsvinden januari 2015.

overzicht te krijgen van de wijze van implementatie van HACCP in een aantal lidstaten
van de EU. De overzichtrapportage van de
bevindingen wordt afgewacht.

FVO (HACCP)
In mei heeft de FVO een inspectie op het
toezicht in Nederland op de implementatie
van HACCP in de levensmiddelenbedrijven
uitgevoerd. Voor wat betreft het toezicht in
de sector zuivel en met betrekking tot eiproducten heeft inspectie van het COKZ/NCAE
plaatsgevonden. De inspectie had als doel om

Audit NVWA
In het najaar heeft de NVWA een audit
gehouden, gericht op de uitvoering door het
COKZ van het jaarplan 2013 hygiënepakket en
dierlijke bijproducten voor zuivel. De audit is
goed verlopen. In het regulier overleg worden
nadere afspraken gemaakt over de bevindingen van de audit.

FVO (geografische benamingen)
De FVO (inspectiedienst van de Europese
Commissie) heeft november 2014 een
inspectie van Nederland uitgevoerd op de
implementatie van de regelgeving inzake
geografische benamingen. Het COKZ is
verantwoordelijk voor het toezicht van zuivelproductiebedrijven op de eisen gesteld
in productdossiers. NVWA is toezichthouder
op gebruik van beschermde benamingen
in de retail. Het gaat bij het toezicht om de
beschermde benamingen van onder meer
Gouda Holland en Edam Holland, Noord Hollandse Gouda, Boerenkaas en Boeren Leidse
met sleutels. Voor Nederland gaat het met
name om productdossiers voor kaas. De FVO
heeft geoordeeld dat het COKZ het toezicht
op correcte wijze uitvoert.
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2.7

Particuliere opslag van boter

Particuliere opslag van boter is een regeling
waarbij door natuurlijke of rechtspersonen
met de Dienst Regelingen contracten kunnen
worden afgesloten om boter tijdelijk uit de
markt te nemen en voor eigen rekening en
risico op te slaan in vrieshuizen. De ondernemers moeten in de EU zijn gevestigd en in een
BTW-register in de EU zijn ingeschreven. Het
gaat om in de EU geproduceerde boter die in
Nederland in een vrieshuis wordt opgeslagen.
De contractant ontvangt voor de opslag van
de Dienst Regelingen een vergoeding.
De voorwaarden voor de regeling zijn gebaseerd op de Verordening (EG) nr. 826/2008
tot vaststelling van gemeenschappelijke
bepalingen inzake de verlening van steun
voor particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten en de Regeling Interventie
(Staatscourant 2008, 246) met een aantal
wijzigingen in 2014 o.a. ten behoeve van het
openstellen van de maatregel particuliere
opslag van magere melkpoeder en kaas in
verband met het importverbod van de Russische Federatie. De laatste wijziging in 2014
is gepubliceerd in de Staatscourant van 11
september 2014, nr. 26189.
COKZ is in de regeling aangewezen als
bevoegde autoriteit en is bevoegd tot het

verrichten van monsteranalyses (boter) die
op grond van de regelgeving moeten plaatsvinden ten einde vast te stellen of aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan.
In 2014 zijn in totaal 98 monsters boter
onderzocht in het kader van de EU-marktordeningsregelingen.

2.8

Toezicht boerderijmelk

Voor de uitbetaling van melkgeld aan melkveehouders door zuivelondernemingen is
de hoeveelheid en samenstelling van de
geleverde melk bepalend. 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 B.V. te Zutphen onderzocht.
Regels en normen rondom bovengenoemde
is vastgelegd in regelgeving van het Productschap Zuivel. In deze regelgeving is tevens het
COKZ aangewezen om toezicht en controle
uit te oefenen. Er zijn binnen het COKZ ver-
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schillende programma’s opgenomen om dit
toezicht uit te voeren:
• 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 (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).
Soort controle

Controles in 2014

Ritbegeleiding

2143

Depotcontrole

338

Weegcontrole

676

Controle
monstertransport

38

Toetsing en implementatie handboek

34

Administratief toezicht

34

Tabel: Aantal controles in het kader van toezicht op
boerderijmelk.

•

•

Toezicht op de bewaring en het transport
van de monsters boerderijmelk naar het
laboratorium van Qlip B.V. te Zutphen.
Toezicht op de juiste uitbetaling van de
melkveehouder door de zuivelonderneming (administratief toezicht).

Met ingang van 1 januari 2015 gaat bovenstaande PZ-regelgeving over naar een regeling
in het kader van de Wet Dieren. Het COKZ blijft
het toezicht uitvoeren op deze regelgeving.

2.9

Cross compliance

Er is een Europese Raadsverordening (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
voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Een
van deze randvoorwaarden is het naleven van
wettelijke eisen (beheerseisen) door landbouwers. Het gaat om eisen op het gebied
van milieu, volksgezondheid, diergezondheid,
plantgezondheid en dierenwelzijn. De eisen zijn
opgenomen in 19 Europese richtlijnen of verordeningen en de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen. Het gaat daarbij niet om de
complete richtlijn of verordening, maar om een
beperkt aantal specifieke artikelen daaruit. De
eisen zijn voor alle landbouwers in de EU gelijk.
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In het kader van dit Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid moet de overheid elk jaar bij
primaire landbouwbedrijven die premie aanvragen controleren op de genoemde wettelijke
eisen (“cross compliance”). De selectie van deze
bedrijven gebeurt op basis van risicoanalyse.
De controle vindt plaats door de controleurs
die de landbouwbedrijven (regulier) bezoeken.
Het ministerie van EZ heeft COKZ opdracht
gegeven een onderdeel van de genoemde
wettelijke eisen uit te voeren bij de door de
overheid geselecteerde melkveehouderijbedrijven. COKZ heeft deze opdracht gekregen
omdat COKZ reeds als toezichthouder op de
hygiëneregelgeving voor de zuivel in Nederland controles bij de melkveehouderijbedrijven
uitvoert. In Nederland is voor de coördinatie
van cross compliance de NVWA (voorheen de
AID) door het Minister van EZ aangewezen als
de Coördinerende Controle Autoriteit. Er zijn in
2014 op verzoek van het ministerie van EZ extra
inspecties uitgevoerd in het kader van cross
compliance.

2.10

Controleafspraak 			
Superheffing tussen PZ,
COKZ en NVWA

Op grond van de Verordening (EG) 595/2004
(Superheffing op melk en zuivelproducten)
voert de NVWA in opdracht van PZ verificaties
uit. Onder meer moeten controles worden
uitgevoerd op het niveau van het vervoer van
melk naar de koper van boerderijmelk. Met
name betreft het de controles op de nauwkeurigheid van de instrumenten om hoeveelheid en samenstelling van de melk te meten
én op de betrouwbaarheid van de ophaalmethode en de juistheid van de bepaling van
de hoeveelheid opgehaalde melk bij lossing
ervan. Deze voorschriften zijn vastgelegd in
de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk. COKZ is in Nederland
belast met het toezicht op de naleving van
deze zuivelverordening.
De NVWA is in opdracht van het PZ verantwoordelijk voor het toezicht op de hiervoor
genoemde controleaspecten uit de Verordening (EG) 595/2004 en maakt daarbij gebruik
van de controlewerkzaamheden die het
COKZ uitvoert in het kader van de genoemde
zuivelverordening.

3.

Activiteiten NCAE

3.1

Wet Dieren: 			
Handelsnormen eieren
en pluimveevlees

Inleiding
Sinds 1 juli 2012 is COKZ in het kader van
de EU-hygiëneverordeningen en de Wet
Dieren belast met het toezicht op de naleving van eisen met betrekking tot eieren
(hygiëne-eisen, handelsnormen en dierlijke
bijproducten) en pluimveevlees (handelsnormen). De werkzaamheden op het terrein
van de controle van eieren en pluimveevlees
worden uitgevoerd door een dienst van het
COKZ: Nederlandse Controle Autoriteit Eieren
(NCAE). De wijze waarop het toezicht wordt
uitgeoefend is vastgelegd in een specifiek
controlereglement. Dit reglement is door het
bestuur van het COKZ vastgesteld en door
de minister van Economische Zaken goedgekeurd.

3

Eieren
De NCAE voert toezicht uit op de naleving
van eisen die van toepassing zijn met betrekking tot het verhandelen van eieren. Deze
regels zijn vastgelegd in Verordening (EG)
nr. 589/2008. Het toezicht vindt plaats op
basis van bepalingen in de Regeling dierlijke
producten. Deze regeling is uitgevaardigd in
het kader van de Wet Dieren.
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Pluimveevlees
De NCAE houdt toezicht op de naleving van
eisen die op grond van Verordening (EG)
nr. 543/2008 van toepassing zijn op het in
de handel brengen van vlees van pluimvee.
Ook hier vormen bepalingen in de Regeling
dierlijke producten de basis voor het toezicht.
Importpluimveevlees
Er zijn in het kader van de handelsnormen
afspraken gemaakt tussen de lidstaten en
de Europese Commissie dat pluimveevlees
uit derde landen steekproefsgewijs wordt
gecontroleerd op het watergehalte. NCAE
houdt toezicht op de naleving van de
gestelde eisen.

3.2

EU-hygiëneverordeningen

De EU-hygiëneverordeningen stellen voorschriften voor alle levensmiddelenbedrijven.
Levensmiddelenbedrijven in de eiersector zijn
legeindpluimveehouderijbedrijven, verzamelaars, pakstations, eiproductenfabrikanten en
eiproductenhandelaren. Voor deze bedrijven
is de NCAE aangewezen als toezichthouder.
Bij de uitvoering van het toezicht wordt zo
mogelijk toezicht op controle toegepast. Met
name in de legeindpluimveehouderij-sector
is dit van toepassing door op bedrijven

Bovenstaande grafiek laat het aantal uitgevoerde
inspecties per bedrijfscategorie zien.

waar een borgingssysteem wordt toegepast
minder frequent te controleren.
Legeindpluimveehouderijbedrijven
Nederland heeft ongeveer 1000 legeindpluimveehouderijbedrijven. Hiervan hebben
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circa 770 bedrijven een borgingssysteem
waarmee ook de eisen van het hygiënepakket
zijn geïmplementeerd. Deze bedrijven worden
eenmaal per 3 jaar gecontroleerd. Bedrijven
zonder een borgingssysteem worden eenmaal
per jaar gecontroleerd.
Verzamelaars en pakstations
In totaal zijn er circa 18 verzamelaars en circa
100 pakstations van eieren.
Eiproductenfabrikanten en -handelaren
In totaal zijn er circa 27 eiproductenfabrikanten en circa 20 eiproductenhandelaren.
Monsterneming en onderzoek
De NCAE voert bij eiproductenfabrikanten
monsterneming en onderzoek uit om te
controleren of eiproducten aan de gestelde
normen voldoen.
De onderzoeken betreffen Listeria monocytogenes, salmonella en enterobacteriaceae.

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 Verorde-

ning (EG) 142/2011. Deze voorschriften zijn
in Nederland geïmplementeerd krachtens de
Wet Dieren en nader uitgewerkt in het Besluit
en de Regeling dierlijke producten. In de Verordening zijn voorschriften vastgelegd voor
de verwerking van dierlijke producten die niet
bestemd zijn dan wel worden voor menselijke
consumptie. Afhankelijk van de aard van het
product kan dit onder meer bestemd worden
voor dierlijke consumptie, vergisting, compostering of verbranding. Bescherming van de
voedselveiligheid en diervoederveiligheid zijn
daarbij leidende principes.
De NCAE heeft ook in 2014, in opdracht
van de NVWA, inspecties uitgevoerd bij de
legeindpluimveehouderijbedrijven, verzamelaars, pakstations en eiproductenfabrikanten.

3.4

Voorcertificering eieren en
eiproducten

Een voorcertificaat is een certificaat met
gegevens over de productsoort, herkomst,
bestemming en verklaringen m.b.t. de volksgezondheid en laboratoriumonderzoeken
t.a.v. een te exporteren partij, opgemaakt
door een officiële controlerende instantie uit
de betreffende sector op basis waarvan de
certificerende dierenarts van de NVWA een
gezondheidscertificaat kan opmaken.
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In die gevallen waarin een bedrijf voor de
export van consumptie-eieren en eiproducten
naar derde landen een gezondheidscertificaat van de NVWA nodig heeft, met daarin
verklaringen ten aanzien van volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken en origine
van het product en/of de grondstoffen, kan
dit gezondheidscertificaat door de NVWA
worden afgegeven op basis van een voorcertificaat van de NCAE.
In 2014 zijn door NCAE 709 voorcertificaten
afgegeven. In 2013 waren dat er nog 977. De
afname wordt deels veroorzaakt door de uitbraak van vogelgriep in de laatste maanden
van 2014. Daarnaast heeft ook de situatie op
de wereldmarkt geleid tot een terugloop in
het aantal certificaten.

3.5

Cross compliance

Met betrekking tot dit onderdeel wordt ook
verwezen naar paragraaf 2.9.
In het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (Verordening (EG) nr.
1782/2003) moet de overheid elk jaar bij
primaire landbouwbedrijven die premie
aanvragen controleren op de genoemde
wettelijke eisen (“cross compliance”). De
selectie van deze bedrijven gebeurt op basis
van risicoanalyse. De controle op legeind-

pluimveehouderijbedrijven vindt plaats door
de controleurs die deze bedrijven (regulier)
bezoeken. Het ministerie van EZ heeft COKZ/
NCAE opdracht gegeven een onderdeel van
de genoemde wettelijke eisen uit te voeren
bij de door de overheid geselecteerde pluimveehouderijbedrijven. COKZ/NCAE heeft deze
opdracht gekregen omdat COKZ reeds als
toezichthouder op de hygiëneregelgeving
voor de eieren in Nederland controles bij de
pluimveehouderijbedrijven uitvoert.
In Nederland is voor de coördinatie van cross
compliance de NVWA door het Minister van
EZ aangewezen als de Coördinerende Controle Autoriteit.
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Bijlage A: Samenstelling van bestuur, commissie van deskundigen en tuchtgerecht
Bestuur van het COKZ
Naam:

Datum aftreden
31 december:

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
Ir. C.A.C.J. Oomen
Ing. K.J. Visser
Ir. M.J.A. Bouwman, directeur,
tevens secretaris-penningmeester

2015
2016
2017
2018
2016
2015
COKZ

Commissie van Deskundigen Zuivel
Naam:

Benoemd door:

Datum aftreden
31 december:

Mevr. Dr. ir. S. Horst, voorzitter
Drs. S. Biesterveld
Ing. A. Hoekstra
Vacature
Mevr. Ing. M. Mooren- van der Poel
D. Bruins
Ir. M. Veerman

NZO
NZO
NZO
LTO
LTO
LTO
Gemzu

2015
2016
2017
2016
2017
2018
2015

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
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Tuchtgerecht van het COKZ
Naam:

Te:

Mr. Dr. G.M.F. Snijders, voorzitter
Mr. W. ten Cate, vice-voorzitter
mr. J.S. Beukens, secretaris

Eck en Wiel
Driebergen
Leusden *

Overige leden:
Ing. C. Frikkee
Ir. J. Heida
Ir. H. Oosterhuis
J. Bazuin
J.H. de Boed

Middenbeemster
Oranjewoud
Ede
Asten
Middelharnis

Deskundige voor:
Kaas

Deskundige voor:
Eieren:

X
X
X
X
X
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Bijlage B:

Gebruikte afkortingen

BGA
BOB		
COKZ		
EZ		
EU		
Gemzu		
GTS		
LTO		
NCAE		
NVWA		
NZO		
PZ		
RMO		
RvA		
VWS		
ZBO		

Beschermde Geografische Aanduiding
Beschermde Oorsprongs Benaming
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Ministerie van Economische Zaken
Europese Unie
Gemeenschappelijk zuivelsecretariaat
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederlandse Controle Autoriteit Eieren
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Nederlandse Zuivel Organisatie
Productschap Zuivel
Rijdende Melk Ontvangst
Raad voor Accreditatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zelfstandig Bestuurs Orgaan

Stichting Centraal Orgaan voor
Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Kastanjelaan 7, Bedrijventerrein Princenhof
Postbus 250
3830 AG Leusden
Telefoon
Fax
E-mail		
Website		

: 033-496 56 96
: 033-496 56 66
: info@cokz.nl
: www.cokz.nl

Nederlandse Controle Autoriteit Eieren

Kastanjelaan 7, Bedrijventerrein Princenhof
Postbus 250
3830 AG Leusden
Telefoon
Fax
E-mail		
Website		

: 033-496 56 96
: 033-496 56 66
: info@ncae.nl
: www.ncae.nl

