Aan de deelnemers aan de productprogramma’s
1.2.1 (eerste bereiders kaas) en 1.2.2 (opvolgende
bereiders van kaas) van de COKZ aansluitmodule
voor de afgifte van exportcertificaten

Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken

UP 21-B0640-AMcirc

Leusden, 13 december 2021

Betreft: Wijziging COKZ productprogramma’s 1.2.1 en 1.2.2
Geachte heer / mevrouw
Bijgevoegd ontvangt u een wijziging van de productprogramma’s 1.2.1 (eerste bereiders van kaas) en 1.2.2
(opvolgende bereiders van kaas) van de COKZ aansluitmodule voor de afgifte van exportcertificaten. Deze
wijzigingen zijn voorbereid met een werkgroep met vertegenwoordigers namens de NZO en GemZu. De
wijzigingen zijn goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van het COKZ d.d. 10 maart 2021.
Opgemerkt wordt dat er voor geraspte kaas een apart productprogramma (1.2.2a) is.
De volgende hoofdpunten van wijziging zijn aan de orde.
1. Inspectie op een aantal aspecten:
- Herkomstland van de melk in geval dit specifiek wordt aangegeven bij de aanvraag van
exportcertificaten.
- Specifieke pasteurisatiecriteria in het exportcertificaat, anders dan die standaard in Vo. 853/2004
(72 ˚C, 15 sec of equivalent) zijn aangegeven.
- Inspectie op onderhoud van de kaas en beheersing van afwezigheid van ongedierte. Dit van
toepassing op alle bij de bereider aanwezige kaas.
2. V.w.b. de eisen aan Gouda, Edam en Commissie kaas is het voornemen een separate (korte) inspectie
te ontwikkelen met een frequentie van eenmaal per jaar. In dit kader werd vochtgehalte onderzoek
uitgevoerd bij de opvolgende bereider. Er zijn de afgelopen jaren geen afwijkingen t.a.v. het
vochtgehalte geconstateerd. Omdat vetgehalte onderzoek nog wel uitgevoerd blijft worden, blijven er
gegevens beschikbaar over het vochtgehalte. Deze gegevens kan het COKZ evalueren tegen de eisen
voor vochtgehalte voor Gouda, Edam en Commissie kaas.
3. De frequentie van onderzoek op vetgehalte (bij de eerste bereider en opvolgende bereider (versnijder))
zal niet meer per kaassoort en vetgehalteklasse uitgevoerd worden maar evenredig gespreid over de
aan de orde zijnde kaassoorten en vetgehalte klassen.
4. Onderzoek op Enterobacteriaceae vervalt. Daarvoor in de plaats zal onderzoek op Escherichia coli en
coagulase positieve staphylococcen worden uitgevoerd.
5. De handelwijze bij afwijkingen is meer uitgewerkt. Meer precies is uitgewerkt welke maatregelen zullen
volgen bij het constateren van (ernstige) afwijkingen.
Bijgevoegde wijzigingen van de productprogramma’s zullen v.w.b. monsterneming en onderzoek toegepast
worden per 1 januari 2022. Het onderdeel inspectie zal medio 2022 worden doorgevoerd. Hierover zal in
2022 nader bericht volgen.
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Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de
heer Mentink van het COKZ.
Met vriendelijke groet
Stichting COKZ

ir W.J.H. van der Sande
directeur

Bijlagen: productprogramma’s 1.2.1 en 1.2.2 met bijbehorende handelwijze bij afwijkingen
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