CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEES 2012
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij
afkorting COKZ),
gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, de relevante bepalingen uit het
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, alsmede op artikel 27 van de
Statuten van genoemde Stichting,
heeft op 25 mei 2012 vastgesteld het navolgende
REGLEMENT:
Artikel 1

Definities

In dit reglement worden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de definities van het
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, van de Verordening (EG)
nr. 543/2008 (uitvoeringsbepalingen handelsnormen vlees van pluimvee) en van de Verordening (EG)
nr. 589/2008 (uitvoeringsbepalingen handelsnormen eieren) overgenomen.
Verder wordt verstaan onder:
besluit: Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;
Bestuur: bestuur van het COKZ.
COKZ: Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;
Directeur: directeur van het COKZ ;
Gecontroleerde: een producent en iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het in
de handel brengen van eieren en vlees van pluimvee; gecontroleerden zijn in dit verband onder meer de
legpluimveehouders, verzamelaars, pakstations, grossiers, broederijen, vermeerderaars,
eiproductenfabrikanten en detailhandel, die eieren in de handel brengen, alsmede uitbeenderijen,
slachterijen van pluimvee die vlees van pluimvee in de handel brengen, mestbedrijven, als bedoeld in
artikel 12, lid 5 onder a van Verordening (EG) Nr. 543/2008 en mengvoerfabrikanten, als bedoeld in
artikel 12, lid 5 onder b van de Verordening (EG) Nr. 543/2008;
regeling: Landbouwkwaliteitsregeling 2007;
NCAE: Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, dienstonderdeel van COKZ, inzake controle en toezicht
op eieren en pluimveevlees;
Tuchtgerecht: het tuchtgerecht van het COKZ;
Artikel 2

Verplichtingen gecontroleerde, algemeen

1. De gecontroleerde is op grond van de artikelen 5:11 en 5:15 tot en met 5:19 in samenhang met
artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht de met keuring en toezicht belaste
personen:
a. al die gegevens te verstrekken, die naar het oordeel van de toezichthouders, onderscheidenlijk het
COKZ, nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. inzage te (doen) geven van die boeken en bescheiden die naar het oordeel van de toezichthouder,
onderscheidenlijk het COKZ, nodig zijn voor de vervulling van zijn taak;
c. te allen tijde toegang te (doen) verlenen tot zijn bedrijfsruimten en terreinen en tot de plaatsen en
vervoermiddelen waar c.q. waarin voorraden eieren en/of vlees van pluimvee die tot het bedrijf
van de gecontroleerde behoort, is opgeslagen c.q. wordt vervoerd;
d. toe te staan monsters te nemen van de genoemde producten, ongeacht waar deze zich bevinden;
e. alle gevraagde medewerking te verlenen.
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Artikel 3

Toezicht, erkenning, registratie

Op grond van artikel 13 van het besluit is de stichting belast met:
a. het toezicht op de naleving van bij of krachtens dit besluit gestelde regels ten aanzien van eieren en
ten aanzien van vlees van pluimvee;
b. de uitvoering van de erkenning en het verstrekken van de code, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van
verordening (EG) 589/2008;
c. de uitvoering van de registratie van slachterijen die op grond van artikel 11, eerste lid, van
verordening (EG) 543/2008 het houderijsysteem bij de etikettering van de producten vermelden als
bedoeld in artikel 12, eerste lid, van verordening (EG) 543/2008;
d. overige uitvoeringshandelingen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de in de
genoemde verordeningen.
Artikel 4

Toezicht

1. Het toezicht vindt plaats bij de gecontroleerde als bedoeld in artikel 1. Een nader onderzoek, elders
dan bij de gecontroleerde, kan deel uitmaken van het toezicht.
2. Het toezicht heeft betrekking op de eisen, gesteld bij of krachtens het besluit en de regeling.
3. Toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens het besluit vindt plaats door middel van
inspectie, administratieve controle, monsterneming en onderzoek.
4. Het bestuur stelt hiervoor de desbetreffende methoden vast. De methoden worden schriftelijk aan de
gecontroleerden kenbaar gemaakt.
Artikel 5

Frequentie toezicht

1. Het bestuur bepaalt de frequentie waarmee het toezicht wordt uitgevoerd. De frequentie wordt
schriftelijk aan de gecontroleerden kenbaar gemaakt.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de directeur de frequentie verlagen indien de
gecontroleerde een kwaliteitssysteem bezit dat -ten genoege van de toezichthouder- voldoende
garanties geeft dat aan de eisen bij of krachtens het besluit en de regeling wordt voldaan.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is, wanneer er sprake is van ernstige en/of veelvuldige
afwijkingen van de gestelde eisen, de directeur gerechtigd tot het laten uitvoeren van extra toezicht.
4. In de in het tweede en derde lid bedoelde gevallen wordt de gewijzigde frequentie van toezicht
schriftelijk vastgelegd en medegedeeld aan de gecontroleerde.
Artikel 6

Het resultaat van het toezicht

Het resultaat van het toezicht wordt na het bezoek schriftelijk medegedeeld aan de gecontroleerde.
Artikel 7

De gevolgen van het toezicht

1. Indien bij het toezicht blijkt dat niet voldaan wordt aan de gestelde eisen kan de directeur, naast het
verhogen van de frequentie van toezicht als bedoeld in artikel 5, derde lid, er toe overgaan de
overtreding aanhangig te maken bij het tuchtgerecht.
De gecontroleerde wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
2. De toezichthouder kan de aflevering verbieden van een partij eieren en/of vlees van pluimvee, die
naar zijn oordeel:
niet voldoen aan de gestelde algemene en bijzondere eisen;
In voorkomend geval wordt hiervan melding gemaakt op het desbetreffende controleformulier.
3. Een partij eieren en/of vlees van pluimvee, waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd, mag het
bedrijf van de houder van het desbetreffende product niet verlaten, tenzij
a. aan de partij een bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van NCAE;
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b. de partij een bewerking heeft ondergaan en vervolgens schriftelijk bij NCAE is aangemeld voor
herhaalde controle en blijkens het bij de herhaalde controle afgegeven controleformulier door
NCAE voor aflevering is vrijgegeven.
4. De partij, welke niet voldoen aan de gestelde eisen en waarvoor een afleveringsverbod is opgelegd,
mag het bedrijf van de houder van het desbetreffende product niet verlaten, tenzij aan de partij een
bestemming wordt gegeven, welke de schriftelijke goedkeuring heeft van NCAE.
5. Bij het verstrekken van de in het derde lid, onder a en het vierde lid bedoelde schriftelijke
goedkeuring kan worden bepaald, dat de desbetreffende partij bij verzending moet zijn voorzien van
een door of namens NCAE afgegeven geleidebiljet.
Artikel 8

Administratieve voorschriften

De in de artikelen 20, 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 589/2008 respectievelijk de in artikel 12 van
Verordening (EG) nr. 543/2008 genoemde gecontroleerden zijn verplicht de in de genoemde artikelen
opgenomen gegevens te registreren in verband met de traceerbaarheid van de producten.
Artikel 9

Het indienen van een klacht tegen de wijze van toezicht

1. De gecontroleerde kan een klacht indienen tegen de gedragingen van degene die het toezicht uitvoert
of tegen de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd.
2. De klacht moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend bij NCAE.
3. De directeur beslist op de klacht binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Hij kan de beslissing
voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
Artikel 10 Het maken van bezwaar tegen de wijze van monsterneming
1. De gecontroleerde kan bezwaar maken tegen
- de wijze waarop een monster door de toezichthouder wordt genomen;
- de keuze van een monster uit de aanwezige voorraad.
2. Het in het eerste lid bedoelde bezwaar moet onmiddellijk bij de monsterneming aan degene, die het
toezicht uitvoert dan wel het monster heeft genomen, kenbaar worden gemaakt. Deze beslist of het
genomen monster wordt gehandhaafd.
3. De gecontroleerde, die zijn bezwaren handhaaft, moet deze met redenen omkleed schriftelijk
bevestigen, op zodanige wijze dat de bezwaren zijn ontvangen door NCAE uiterlijk op de vierde
werkdag, volgend op die waarop het monster is genomen.
4. De directeur beslist of de bezwaren gegrond zijn. Indien hij de bezwaren gegrond acht, doet hij het
desbetreffende monster vervallen. In alle overige gevallen blijft het monster gehandhaafd. De indiener
van het bezwaar ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Artikel 11 Het maken van bezwaar tegen het resultaat van het toezicht of een monsteruitslag
1. Tegen het resultaat van het toezicht of een door of namens NCAE vastgestelde monsteruitslag staat
bezwaar open bij het bestuur van het COKZ. Zodanig bezwaar heeft geen schorsende werking.
2. Het bezwaar moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend en moet door COKZ zijn
ontvangen, uiterlijk op de vierde werkdag volgend op die, waarop de gecontroleerde het
desbetreffende resultaat c.q. de uitslag heeft ontvangen.
3. Het bestuur beslist op het bezwaar binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het
bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; van de verdaging wordt schriftelijk
mededeling gedaan.
Artikel 12 Het maken van bezwaar tegen het uitvoeren van extra toezicht
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1. Tegen het besluit van de directeur om extra toezicht uit te voeren staat bezwaar open bij het bestuur.
Zodanig bezwaar heeft geen schorsende werking.
2. Het bezwaar moet met redenen omkleed schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en moet zijn
ontvangen binnen zes weken nadat de gecontroleerde het besluit van NCAE m.b.t. de aangepaste
frequentie heeft ontvangen.
3. Het bestuur besluit over het bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het
bestuur kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen; van de verdaging ontvangt de
indiener van het bezwaar schriftelijk bericht.
4. Van het besluit van het bestuur ontvangt de indiener van het bezwaar schriftelijk bericht.
Artikel 13
Dit reglement kan worden aangehaald als "Controlereglement eieren en pluimveevlees 2012” en treedt in
werking met ingang met ingang van: 1 juli 2012..

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 25 mei 2012.

Goedgekeurd door de Staatssecretaris van EL&I bij brief van 19 juni 2012, kenmerk: 277914.
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TOELICHTING BIJ CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEES 2012
1 Algemene toelichting
In het reglement worden de voorwaarden geformuleerd, waaronder COKZ via het dienstonderdeel
NCAE toezicht uitvoert op eieren en vlees van pluimvee als bedoeld in het Landbouwkwaliteitsbesluit
2007 en de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.
Wettelijk kader
In artikel 13 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 aangegeven dat COKZ is belast met
a. het toezicht op de naleving van bij of krachtens genoemd besluit gestelde regels ten aanzien van
eieren en vlees van pluimvee;
b. de uitvoering van de erkenning en het verstrekken van de code als bedoeld in artikel 5, tweede lid van
verordening (EG) 589/2008
c. de uitvoering van de registratie van slachterijen die op grond van artikel 11, eerste lid, van
verordening (EG) 543/2008 het houderijsysteem bij de etikettering van de producten vermelden als
bedoeld in artikel 12, eerste lid, van verordening (EG) 543/2008;
d. overige uitvoeringshandelingen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de genoemde
verordeningen (589/2008 en 543/2008).
2 Toelichting op enige artikelen
Artikel 1
In dit artikel worden enige definities gegeven.
Artikel 2
In dit artikel is een aantal verplichtingen van de gecontroleerden van eieren en pluimveevlees
opgenomen, welke het mogelijk maken dat NCAE het toezicht kan uitoefenen.
Artikel 4
In dit artikel wordt bepaald dat het toezicht zich richt op de eisen, gesteld bij of krachtens het besluit en
de regeling. Opgemerkt wordt dat in deze regelgeving ook wordt verwezen naar de voorschriften uit de
verordening (EG) 589/2008 en verordening (EG)543/2008.
In dit artikel wordt ook geregeld dat toezicht plaatsvindt via inspectie, administratieve controle,
monsterneming en onderzoek. NCAE zal voor het uitvoeren van het toezicht waar mogelijk gebruik
maken van de gegevens/resultaten welke op basis van andere programma’s beschikbaar zijn voor NCAE
.
Artikel 5
In dit artikel wordt bepaald dat controlefrequenties door het bestuur worden vastgelegd.
Controlefrequenties kunnen worden verlaagd in het geval dat een bedrijf een kwaliteitssysteem bezit dat
naar het oordeel van de directeur voldoende garanties biedt dat aan de eisen wordt voldaan en kunnen
worden verhoogd wanneer daar aanleiding voor bestaat.
Artikel 7
In dit artikel is bepaald wat de gevolgen van de controle kunnen zijn.
Artikel 9-12
In de artikelen 9-12 is geregeld dat een bedrijf in voorkomende gevallen een klacht en/of bezwaar kan
indienen.
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