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Aan bereiders van zuivelproducten die boerderijmelk
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Betreft: handelwi'ze RMO-melk met residuen van antibiotica

Geachte heer / mewouw,

Algemeen van toepassing is dat - naast onderzoek van individuele leveranties boerderijmelk op residuen van
antibiotica - voor aflevering van een lading RMO-boerderijmelk bij een verwerker van boerderijmelk eerst een
testprocedure wordt uitgevoerd op aan- of afwezigheid van residuen van antibiotica. Met deze circulaü-e wordt de
juiste handelwijze hierbij uitgelegd.

Bij de uitvoering van een volledige testprocedure op residuen van antibiotica in RMO-melk worden in de praktijk
uiteenlopende al dan niet opvolgende testen uitgevoerd alvorens een besliüt te nemen omtrent de accq)tatie van de
melk door de erkende verwerkingslocatie van boerderijmelk.
In de meeste in de bedrijven van toepassmg zijnde kwaliteitsborgingssystemen is het testen op residuen van
antibiotica in de RMO-melk op van grond van HACCP analyse aangemerkt als kritisch controle punt (CCP).
Uitgangspimt is dat bij het uitvoeren van een testprocedure van een lading RMO-melk deze in relatie tot
beoordeling van de melk volledig wordt uitgevoerd op de verwerkingslocatie waar de RMO-melk wordt
aangeboden volgens gevalideerde en geverifieerde procedures van het bedrijf.
Op basis van de volledig uitgevoerde testprocedure wordt door het bedrijf besloten of de melk al of niet voor
menselijke consumptie mag worden bestemd. Met het bedrijf wordt hier primair de erkende verwerkingslocatie
bedoeld waar de RMO-melk wordt aangeboden. Dit laat onverlet dat ook de aan de orde zijnde ontvanger van
boerderijmelk die zorgdraagt voor de boerderijmelklevering hiervoor (mede) verantwoordelijk is.
In geval besloten wordt de RMO-melk niet voor menselijke consumptie te bestemmen, dan wordt de melk
overeenkomstig de regelgeving dierlijke bijproducten als categorie 2 materiaal afgevoerd. Dit dient in ieder geval
aantoonbaar te zijn bij de erkende verwerkingslocatie waar de RMO-melk is aangeboden.
In geval sprake is van leveringen RMO-melk tussen zuivelondememingen is van belang dat de uitvoering van
bovenstaande werkwijze op adequate wijze wordt overeengekomen. De overeenkomst moet zodanig zijn dat
volledige en juiste uitvoering volgens en door beide zuivelondememingen gevalideerde en geverifieerde
procedures aan de orde is.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer Mentink
van het COKZ.
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