
  
 

 

 Aan op- en/of overslaglocaties van vloeibare 

zuivelproducten en/of boerderijmelk 

 

 

 

 

UP 20-B0348-AMcirc   Leusden, 16 juni 2020 

 

 

Betreft: Erkenningsplicht op- en/of overslag van vloeibare zuivelproducten of boerderijmelk 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op grond van Verordening (EG) Nr. 853/2004, artikel 4, zijn bereiders van zuivelproducten erkenningsplichtig. 

Erkenningsplicht is niet van toepassing in geval de activiteit zich beperkt tot alleen transport van vloeibare 

zuivelproducten of boerderijmelk vanaf zuivellocatie resp. melkveehouderij naar de zuivelfabriek.  

 

Geconstateerd wordt dat in de sector vloeibare zuivelproducten en boerderijmelk er steeds meer sprake is van 

tussentijdse opslag en (vervolgens) overslag naar een ander transportmiddel om vervolgens voor verdere verwerking te 

worden afgeleverd naar een verwerkingslocatie voor (verdere) bereiding van zuivelproducten. Uit oogpunt van 

gesloten houden van de koelketen en beheersing van de microbiologische kwaliteit betreft dit een belangrijke activiteit. 

Bij nadere bestudering van wetgeving is vastgesteld dat een dergelijke activiteit van omgang met vloeibare 

zuivelproducten of boerderijmelk op grond van Verordening (EG) Nr. 853/2004 erkenningsplichtig is.  

 

In geval uw bedrijf activiteiten verricht als in deze circulaire aangegeven, wordt u verzocht zich voor 1 augustus 2020 

voor deze activiteit aan te melden bij het COKZ. Dit kan via het daarvoor bedoelde formulier op onze website:  

https://cokz.nl/aanmelden-2/. Dit formulier bestaat uit meerdere pagina’s. Hierbij verzoeken wij u om in het veld “wat 

gaat u produceren?” aan te geven of het  op- en/of overslag van vloeibare zuivelproducten (wei, room, 

aanvullingsmelk) betreft, danwel op- en/of overslag van boerderijmelk.  

 

Op basis van deze aanmelding zal het COKZ in overleg met uw bedrijf een audit inplannen ter beoordeling in hoeverre 

uw bedrijf voldoet aan de eisen voor erkenning in het kader van het EU-hygiënepakket. Op basis van deze audit wordt 

besloten of aan uw bedrijf een (voorlopige) erkenning zal worden verleend. Een voorlopige erkenning is geldig 

gedurende een periode van 3 maanden en kan op basis van inspectie worden verlengd, waarbij de maximale periode 

van voorlopige erkenning 6 maanden betreft. Binnen een uiterlijke periode van 6 maanden moet aan de 

erkenningsvoorwaarden worden voldaan ten behoeve van een definitieve erkenning. Uitgangspunt is dat uiterlijk in 

2020 erkenning voor de activiteit van op- en/of overslag van vloeibare zuivelproducten en/of boerderijmelk 

gerealiseerd dient te zijn.      

 

Voor wat betreft de voorschriften in het kader van het EU hygiënepakket vindt u een algemene toelichting hierop op de 

onze website, onder Diensten, Toezicht EU-Hygiënepakket. Onderaan die pagina kunt u ook doorklikken naar de 

procedure Registratie en erkenning.   

 

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

van het COKZ. 

Stichting COKZ,  

 
ir W.J.H. van der Sande 

directeur 

https://cokz.nl/aanmelden-2/

