
CONTROLEREGLEMENT COKZ TOEZICHT BOERDERIJMELK  
 
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij 
afkorting: COKZ), 
 
gelet op artikel 2.9 en artikel 2.10 van het Besluit dierlijke producten, juncto artikel 10 van de 
Landbouwkwaliteitswet,  
 
heeft in zijn vergadering van 14 september  2015 het Controlereglement COKZ toezicht boerderijmelk  
vastgesteld: 
 
In het Controlereglement is de inhoud van controle en toezicht uitgewerkt dat door het COKZ wordt 
uitgevoerd op de voorschriften die in de Regeling dierlijke producten zijn opgenomen ten aanzien van 
boerderijmelk. 
 
 
Artikel 1 Definities 
In dit Controlereglement wordt, naast de in artikel 1.1 van het Besluit dierlijke producten en in artikel 
2.10 van de Regeling dierlijke producten opgenomen begripsbepalingen, verstaan onder: 
 
- monsterbewaarplaats:  plaats waar door of namens de ontvanger van boerderijmelk 

monsternemingsmateriaal en/of monsters boerderijmelk worden 
bewaard; 

- monsterbewaarplaatscontrole : controle op de wijze van bewaren en de toestand van het 
monsternemingsmateriaal en van monsters boerderijmelk bij de 
monsterbewaarplaats; 

- RMO Rijdende Melkontvangst 
- RMO-chauffeur controle:  controle van de werkzaamheden van de RMO-chauffeur met 

betrekking tot monsterneming van boerderijmelk, transport en 
bewaring van boerderijmelk, alsmede op de wijze van 
hoeveelheidsvaststelling per leverantie bij het ophalen van 
boerderijmelk;  

- kwaliteitssysteem:   het kwaliteitssysteem, zoals bedoeld in artikel 2.53 lid 2 van de 
Regeling dierlijke producten.  

 
Artikel 2 Deskundigheid RMO-chauffeurs 
2.1 Wanneer een RMO-chauffeur voor het eerst de werkzaamheden uitvoert, wordt gecontroleerd 

door het COKZ of hij in het bezit is van een verklaring van deskundigheid.  
2.2 Wanneer dit niet het geval is wordt door het COKZ onder bepaalde voorwaarden toestemming 

verleend de werkzaamheden uit te voeren, mits gebleken is dat de RMO-chauffeur in opleiding 
voldoende vakkundig is om de werkzaamheden in de praktijk te kunnen uitvoeren. Voorts wordt 
door het COKZ binnen een jaar een beoordeling van de technisch inhoudelijke kennis van de 
RMO-chauffeur uitgevoerd. 

 
Artikel 3  Reguliere controles  
3.1 Controle RMO-chauffeur 

Per kalenderjaar wordt per RMO-chauffeur jaarlijks minimaal één controle uitgevoerd. Deze 
controle richt zich met name op: 
- de implementatie van de door het COKZ goedgekeurde instructie en of de RMO-chauffeur 

werkt conform deze instructie; 
- de bewaring en de toestand van het monsternemingsmateriaal op de RMO; 
- de monsternemingsvoorbereiding; 
- de monsterneming; 
- de bewaring en de toestand van de monsters boerderijmelk op de RMO;  
- de wijze van vaststelling van de hoeveelheid melk; 
- de registratie van de ontvangen hoeveelheden melk. 

 



3.2 Monsterbewaarplaatscontrole 
Per kalenderjaar wordt per monsterbewaarplaats ten minste zes maal een controle uitgevoerd. 
De monsterbewaarplaatscontrole richt zich met name op: 
- de wijze van bewaren en de toestand van het monstermateriaal; 
- de wijze van bewaren en de toestand van de monsters boerderijmelk.  
 

3.3 Weegcontrole 
Per kalenderjaar wordt per RMO minimaal eenmaal een controle uitgevoerd op de uitvoering 
van de weegcontroles ten behoeve van de vaststelling van de omrekeningsfactor. 

 
Artikel 4 Toezicht op het kwaliteitssysteem 
Per kalenderjaar vindt per ontvanger van boerderijmelk ten minste eenmaal toezicht plaats op het 
functioneren van het kwaliteitssysteem en vindt controle plaats op de goedkeuring van het handboek 
en de implementatie daarvan. 
 
Artikel 5 Toezicht melkcontrolestation  
5.1 Transport van boerderijmelkmonsters 

Per chauffeur van boerderijmelkmonsters worden twee controles per jaar uitgevoerd. 
 
5.2 Audit en controles laboratorium  
 Eenmaal per jaar wordt een audit van het laboratorium uitgevoerd ter beoordeling van de 

werkwijze en kwaliteitsborging van het onderzoek van de boerderijmelk op samenstelling en 
kwaliteit. 

 Eenmaal per kwartaal wordt een controle van het laboratorium uitgevoerd op de borging en 
rapportage van onderzoek. 

 
5.3 Reinheidsonderzoek 
 Vier maal per jaar vindt een herbeoordeling plaats van reinheidswatten door controleurs van het 

COKZ. 
 Periodiek wordt door het COKZ een grensstandaard verstrekt ten behoeve van de bepaling van 

de verontreinigingsgraad. 
 
5.4 Heronderzoek boerderijmelkmonsters op samenstelling 
 Eénmaal per twee weken worden 6 monsters uit het reguliere boerderijmelkmonsteraanbod 

geselecteerd en voor heronderzoek in een extern laboratorium met de referentiemethode voor 
vetgehalte (Röse Gottlieb) en met de referentiemethode voor eiwitgehalte (Kjeldahl) 
onderzocht. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek worden getoetst aan de eisen die zijn 
gesteld in artikel 2.41 van de Regeling dierlijke producten.  

 
5.5 Beoordeling ringonderzoek kwaliteitsonderzoek 
 Een extern laboratorium wordt verzocht om voor de bepalingen van de zuurtegraad vet, 

vriespunt, aantonen van de aanwezigheid van melkvreemde bacteriegroeiremmende stoffen, 
celgetal, kiemgetal en boterzuurbacteriën 2 – 4 x per jaar deel te nemen aan ringonderzoek 
waarin tevens het melkcontrolestation deelneemt. Het externe laboratorium wordt verzocht de 
resultaten van het ringonderzoek van het melkcontrolestation te beoordelen en hierover aan het 
COKZ te rapporteren. 

  
Artikel 6 Administratief toezicht 
Per jaar wordt per ontvanger van boerderijmelk ten minste eenmaal een controle uitgevoerd, waarbij 
de administratieve gegevens met betrekking tot de uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, 
samenstelling en gewicht worden gecontroleerd.  
  



Het toezicht op de te voeren administratie en de uitbetaling richt zich hierbij met name op de volgende 
onderdelen: 
- de gewichtsvaststelling en de registratie van de per melkveehouder en per bemonsteringsperiode 

ontvangen hoeveelheden melk; 
- de registratie van de resultaten van het onderzoek op kwaliteit en samenstelling;  
- de correcte toepassing in de administratie van de vastgestelde waarden van kwaliteit, samenstelling 

en gewicht; 
- de keuring van RMO’s.   
 
Artikel 7 Bezwaar m.b.t. uitvoering van de controle 
Tegen een gerapporteerde afwijking kan binnen zes weken na de ontvangst van de rapportage 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het COKZ.  

 
Artikel 8  Benaming controlereglement 
Dit reglement kan worden aangehaald als "Controlereglement COKZ toezicht boerderijmelk” en treedt 
in werking met ingang van: 1 januari 2015. 
 
 
 
Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 14 september 2015. 
 
 
 
Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken bij brief van 19 januari 201, kenmerk:  
DGAN-DAD/15154963               . 
 

 


