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KoeMonitor

• KoeMonitor: systematiek waarmee melkveehouders en zuivelondernemingen 

kunnen aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van 

diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid

- Europese hygiëneverordening Vo 853/2004

- Europese Controleverordening Vo 2017/625

• KoeMonitor bestaat uit KoeData, KoeAlert en KoeKompas. Alle onderdelen in 

KoeMonitor hebben een eigen functie en hangen onderling samen. 

• KoeMonitor is in ZuivelNL-verband ontwikkeld door LTO, NMV en NZO 

in nauwe samenwerking met KNMvD en CPD.

• Per 1 januari 2020 beschikbaar gesteld aan alle zuivelondernemingen in 

Nederland.
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Onrust over KoeMonitor

• Verschillende verhalen en interpretaties over de 

wijze van invulling van uitvoering van wet- en 

regelgeving middels KoeMonitor.

• Onrust onder melkveehouders, dierenartsen

en andere belanghebbenden.

• Slecht voor exportpositie en vertrouwen 

afnemers.

• Duidelijkheid gevraagd aan COKZ.
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Reactie COKZ 

• Inmiddels heeft ZuivelNL antwoord gekregen op 

de vragen die per brief op 2 december 2020 aan 

het COKZ zijn gesteld. 

• De brief van het COKZ is eind van de middag 

onverkort beschikbaar via de website van 

ZuivelNL.  
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Vraag 1: Kan met KoeMonitor worden aangetoond dat wordt voldaan aan 
de Europese Hygiëneverordening en de Europese Controleverordening

Reactie COKZ

• Met KoeMonitor (of elk vergelijkbaar ander systeem), als onderdeel van een privaat 

kwaliteitssysteem, kunnen melkveehouder en zuivelonderneming gezamenlijk aantoonbaar 

maken dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om aan de wettelijke eisen te voldoen.

• Naast de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers is er het officieel toezicht. Aan 

de zuivelkant wordt dit ingevuld door COKZ en aan de diergezondheidskant door de 

aangewezen SGD dierenarts. 

• De toezichthouders stellen op basis van eigen waarneming tijdens het uitvoeren van 

fysieke controles vast of al dan niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan en kunnen ter 

ondersteuning daarbij gebruik maken van de beschikbare gegevens uit het gehanteerde 

kwaliteitssysteem.

• KoeMonitor levert dus een bijdrage aan het aantoonbaar maken dat aan de wettelijke 

eisen wordt voldaan in combinatie met de officiële controles. 
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Vraag 2: Kan met de huidige PBB systematiek worden aangetoond dat 
wordt voldaan aan de eisen?

Reactie COKZ

• Bij de Europese audit is vastgesteld dat met het systeem van 4 PBB door een geborgde 

dierenarts het officiële veterinaire toezicht niet is ingeregeld. 

• Met de 4 PBB’s wordt er op het bedrijf 4 keer een foto van de situatie gemaakt. 

• Met KoeMonitor wordt er echter continu een vinger aan de pols gehouden en is tevens de 

follow up bij potentiële risicobedrijven geregeld.
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Vraag 3: Kan met de huidige PBB systematiek in combinatie met het 
huidige/wettelijke BGP worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen?

Reactie COKZ

• Nee. Met deze constructie is invulling gegeven aan de veterinaire verplichtingen van de 

Wet Dieren, maar niet aan de officiële veterinaire controles als bedoeld in de 

EU wetgeving. 

• Tevens is de controle-intensiteit voor de naleving van de Hygiëneverordening te beperkt. 

• Daarnaast is door het ontbreken van het kwaliteitssysteem de zelfcontrole aan de 

zuivelkant weggevallen, waardoor de controle intensiteit van het COKZ zal moeten 

toenemen. Dit maakt het COKZ toezicht bij de individuele bedrijven een stuk duurder.
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Vraag 4: Kan met de BGP-tool van de SGD worden aangetoond dat wordt 
voldaan aan de eisen?

Reactie COKZ

• De BGP-tool van de SGD is bedoeld om de SGD dierenarts te ondersteunen bij de 

officiële veterinaire controle, die hij/zij eens per jaar zal gaan uitvoeren. Daarmee geeft 

het invulling aan het deel van het systeem dat betrekking heeft op het invullen 

van de officiële veterinaire controle. 

• Daarnaast ondersteunt de BGP-tool de SGD dierenarts bij het opstellen van het 

bedrijfsgezondheidsplan. 

• Het instrument is niet ontwikkeld om het gehele kwaliteitssysteem van de zuivel 

te vervangen.
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Conclusie COKZ over KoeMonitor

Reactie COKZ

• Nederland heeft met dit systeem één van 

de sterkste systemen in de wereld, omdat 

het recht doet aan de primaire 

verantwoordelijkheid van de ondernemer 

en het officiële toezicht op een effectieve 

en efficiënte manier inregelt. 

• Het weghalen of inperken van één van de 

drie elementen uit dit systeem heeft direct 

consequenties voor de controle druk vanuit 

de andere 2 elementen omdat er een 

nieuwe balans moet worden gevonden.
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Stand van zaken ACM en KoeMonitor

• Veehouders, boerenorganisaties en dierenartsen hebben contact 

gezocht met en “klachten” geuit bij de ACM. De ACM heeft deze 

”klachten” onderzocht en geconcludeerd dat deze “klachten” niet 

leiden tot het noteren van een officiële klacht en dientengevolge zijn 

de “klachten” geclassificeerd als zorgen en volgt ook geen officieel 

onderzoek.

• Mochten die zorgen in een later stadium alsnog leiden tot een 

officiële klacht dan zal de ACM niet overgaan tot het uitdelen van een 

boete, maar adviseren om de systematiek aan te passen. 
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Conclusie ZuivelNL: KoeMonitor voldoet

• Met KoeMonitor kunnen melkveehouders en zuivelondernemingen 

gezamenlijk aantonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen.

• KoeMonitor-systematiek is belangrijk om goede exportpositie zuivel 

te kunnen handhaven.

• KoeMonitor wordt in licentie uitgegeven aan zuivelondernemingen 

en is geen verplichting. 

• In de voorwaarden is opgenomen dat geen afrekening mag 

plaatsvinden op uitkomsten van de risico analyse en welzijnsmonitor 

in KoeKompas. KoeMonitor is dus geen marktinstrument.

• KoeMonitor is ACM proof.
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