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Betreft: Inspectie handelaren zuivel EU hygiënepakket
Het COKZ voert bij bereiders van zuivelproducten, melkveehouderijen, opslaglocaties van
zuivelproducten e.d. beoordelingen uit op het voldoen aan de voorschriften in het EU
hygiënepakket. Het EU hygiënepakket is niet alleen van toepassing op locaties waar fysiek
sprake is van de productie en/of opslag van melk en zuivelproducten. Het is ook van
toepassing op handelaren die eigenaar zijn van zuivelproducten. Het EU hygiënepakket is van
toepassing op alle levensmiddelenbedrijven.
Op basis hiervan zal het COKZ ook bij handelaren in zuivelproducten toezicht op de naleving
van het EU hygiënepakket gaan uitvoeren. Voor 2022 is gepland dit bij een selectie van 10
handelaren uit te voeren. Uw bedrijf is als handelaar bij het COKZ bekend, o.a. als aanvrager
van exportcertificaten en komt dus in aanmerking voor dit toezicht. Naast beoordeling op
naleving van het EU hygiënepakket zal ook een tweetal aspecten relevant voor het aanvragen
van exportcertificaten worden meegenomen. Dit betreft de herkomst van grondstoffen in
geval bij de aanvraag van exportcertificaten dit dient te worden aangegeven. Tweede
onderwerp betreft het voldoen aan specifieke hittebehandeling genoemd in een
exportcertificaat als dit afwijkend is van de standaard pasteurisatieverklaring van 72 ℃ - 15
seconden of equivalent.
Voor uw bedrijf is het op dit moment van belang om na te gaan of uw bedrijf ook een
registratie als levensmiddelenbedrijf heeft, zoals beschreven in artikel 6 van Verordening (EG)
Nr. 852/2004 jo artikel 4 van Verordening (EG) Nr. 853/2004. Indien dit niet het geval blijkt te
zijn, verzoeken wij uw bedrijf alsnog via de website van het COKZ hiervoor aan te melden
https://cokz.nl/formulier-aanmelden-voor-erkenning-of-registratie/
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Indien uw bedrijf in de selectie valt zal binnenkort een inspectiebezoek door het COKZ aan uw
bedrijf worden ingepland. Wat betreft de kosten voor inspectie is het momenteel nog zo dat
dit voor toezicht bij handelaren bij de overheid in rekening wordt gebracht. In geval er naar
aanleiding van de bevindingen tijdens de inspectie een herinspectie noodzakelijk is, dan wordt
deze wel bij uw bedrijf in rekening gebracht.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere toelichting kunt u contact
opnemen met de heer Mentink van het COKZ.
Met vriendelijke groet,

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