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 Aan de ontvanger van 
boerderijmelk 

  
 

UP 22/B0026/ALcirc Leusden, 26 januari 2022 
  
Betreft: Procedure nieuwe RMO-chauffeurs 
  
Geachte heer/mevrouw,  
  
Zoals in de Regeling dierlijke producten staat vermeld moet een ontvanger van boerderijmelk ervoor 
zorgen dat van elke leverantie boerderijmelk een representatief monster wordt genomen door een ter 
zake kundig persoon die beschikt over een verklaring van deskundigheid van Stichting COKZ.  
 
Wijzigingen procedure nieuwe RMO-chauffeur 
In de procedure rond het verkrijgen en behouden van deze verklaring van deskundigheid worden een 
aantal wijzigingen doorgevoerd: 
• Tot op heden meldt de ontvanger van boerderijmelk een nieuwe chauffeur-monsternemer 

schriftelijk aan bij COKZ. Per 1 februari 2022 vindt deze aanmelding plaats via het ‘Formulier 
aanmelden nieuwe RMO-chauffeur’. Dit formulier kunt u vinden op onze website bij de formulieren 
van de zuivel sector of via de link: https://cokz.nl/formulieren/ 

• Pas na ontvangst van bovengenoemd formulier door het COKZ kan de eerste controle voor het 
verlenen van een tijdelijke verklaring van vakkundigheid worden aangevraagd middels het maken 
van een afspraak voor deze controle. 

• De terugkoppeling van de ritbegeleiding zal schriftelijk plaatsvinden naar de ontvanger van 
boerderijmelk. Er is geen schriftelijke terugkoppeling meer vanuit het COKZ naar de chauffeur. 

• Gecorrigeerde (deel-)certificaten worden niet langer gestuurd naar de chauffeur, maar alleen nog 
naar de ontvanger van boerderijmelk. Van de ontvanger van boerderijmelk wordt verwacht, dat 
deze de certificaten uitreikt aan de betreffende chauffeurs. 

• COKZ houdt u op de hoogte van de resultaten van de uitgevoerde controles door middel van onze 
weekrapportages. Deze rapportages worden aan u gestuurd als PDF-bestand. 

 
Tijdspad opleiding RMO-chauffeur 
Naast deze wijzigingen wil ik u attenderen op het tijdspad voor het verkrijgen van de verklaring van 
deskundigheid. Nadat de eerste ritbegeleiding met goed gevolg is afgerond meldt de ontvanger van 
boerderijmelk de nieuwe chauffeur-monsternemer binnen 2 maanden schriftelijk aan bij Qlip. 
Vervolgens wordt de eerstvolgende beschikbare cursus gevolgd. De cursus dient binnen één jaar na het 
verlenen van de tijdelijke verklaring van vakkundigheid met goed gevolg te zijn afgerond. Daarnaast 
dienen binnen dit jaar twee opeenvolgende ritbegeleidingen naar tevredenheid van de COKZ inspecteur 
te worden uitgevoerd. 
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Bewaking voortgang 
Zoals staat beschreven in de Regeling dierlijke producten onder artikel 2.55 bent u verantwoordelijk 
voor het realiseren, beheersen en borgen van de onder artikel 2.59 beschreven deskundigheid van de 
chauffeur. Dit betekent onder andere het bewaken van de voortgang van opleiding en het tijdig nemen 
van corrigerende maatregelen om aan de gestelde eisen te voldoen.  
 
Wij vragen u deze informatie, waar nodig/van toepassing, te delen met uw vervoerders. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

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