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Betreft:

Leusden, 25 mei 2021

aanpassing controlebeleid monsterneming

Geachte heer/mevrouw,
Een aantal eerste bereiders dat BGA Gouda Holland, BGA Edam Holland en/of BOB Noord Hollandse Gouda
produceert heeft toestemming om 2/3 monsterneming zelf uit te voeren. Dit betreft de monsterneming zoals
bedoeld in het Controlereglement BGA Gouda Holland en Edam Holland en het controlebeleid voor BOB
Noord Hollandse Gouda.
Sinds de start van de controle op de productdossiers voor BGA Gouda Holland en BGA Edam Holland wordt
pas na twee opvolgende kwartalen met afwijkingen overgegaan tot volledige monsterneming door het COKZ.
Bij 1 afwijkend kwartaal wordt de monsterneming door het COKZ gehandhaafd op 1/3 van de
monsterneming.
Het COKZ stelt vast dat bepaalde bereiders lijken te anticiperen op bovenstaande beleid. Het COKZ zal daarom
dit beleid aanpassen. In het vervolg gaat het COKZ het eerstvolgende kwartaal over tot 100 % controle als er
in een kwartaal bij 1/3 monsterneming 1 of meer afwijkingen aan de orde zijn boven St/n (vocht, vet of zout).
Als het opvolgende kwartaal aan de norm wordt voldaan zal weer teruggegaan worden naar 1/3
monsterneming tenzij er in de afgelopen 4 kwartalen meerdere kwartalen afwijkend waren boven St/n. In dit
laatste geval wordt gedurende minimaal 1 jaar een 100% controle uitgevoerd. Er dient bij deze bereiders
minimaal 1 jaar geen sprake te zijn van overschrijding van de norm voor St/n alvorens naar 1/3
monsterneming terug te gaan.
Dit beleid zal ingaan per 1 juli 2021. Het toezicht op uw bedrijf wordt per deze datum gebaseerd op de
resultaten van afgelopen 4 kwartalen.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met
de heer Mentink van het COKZ.
Met vriendelijke groet,

ir. W.J.H. van der Sande,
directeur Stichting COKZ
Stichting COKZ
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