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Betreft: vraag met welke systematieken aan is te tonen dat melkveehouders en 

zuivelondernemingen voldoen aan de uitvoering van de Europese  

hygiëneverordening 853/2004 en de Europese Controleverordening (Vo 2017/625) 

 

Er circuleren momenteel verschillende verhalen over de wijze van invulling van uitvoering van de 

Europese hygiëneverordening 853/2004 en de Europese Controleverordening (Vo 2017/625). Dit 

veroorzaakt onrust onder melkveehouders en andere belanghebbenden waaronder de leden van de 

vereniging ZuivelNL te weten de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Land en 

Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).  

Als directeur a.i. van ZuivelNL voorzie ik een onwenselijke situatie met betrekking tot de export van 

Nederlandse zuivelproducten vanaf 1 januari 2021 als wij er niet in slagen duidelijkheid te 

verschaffen in dit dossier. Het is daarom dat ik mij tot u wend en u namens de leden van de 

vereniging ZuivelNL enkele verduidelijkende vragen wil stellen ten aanzien van de invulling van de 

uitvoering van de Europese hygiëneverordening 853/2004 en de Europese Controleverordening (Vo 

2017/625).  

Bij een inspectie die de Europese Commissie (EC) enige tijd geleden uitvoerde in Nederland, werd 

opgemerkt dat die systematiek niet geheel voldeed aan de Europese hygiëneverordening. 

1. De mate van opvolging/ toezicht werd te beperkt gevonden; en 

2. Het systeem stond niet onder officieel (overheids) veterinair toezicht.  

 

De verwachting is dat de EU inspecteurs aankomend jaar navraag zullen doen ten aanzien van de 

invulling. 

 

De mate van opvolging/toezicht is sinds 1 januari 2020 bij een groot deel van de bij de leden van 

ZuivelNL aangesloten melkveehouders en zuivelondernemingen ingevuld met KoeMonitor. 

KoeMonitor is een samenhangend systeem. Met KoeMonitor, inclusief de fysieke controle door een 

dierenarts met behulp van KoeAlert en de opvolging door melkveehouder en zuivelonderneming, 

kunnen melkveehouder en zuivelonderneming aantonen dat ze invulling geven aan de vereisten van 

de Europese wetgeving. Met de aanwijzing van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) door VWS 

van december 2019 is punt 2 geformaliseerd. De communicatie over de voorgenomen uitwerking 

door de SGD zorgt onder deze omstandigheden voor onrust bij melkveehouders, dierenartsen en 

zuivelondernemingen.  

 

 

 

 

 

Geachte heer Van der Sande,  



 

 

 

Daarom hebben de leden van ZuivelNL de vraag met welke systematieken door de melkveehouders 

en zuivelondernemingen is aan te tonen dat zij voldoen aan de uitvoering van de Europese 

hygiëneverordening 853/2004 en de Europese Controleverordening (Vo 2017/625). 

 

• Kan met de KoeMonitor systematiek worden aangetoond dat wordt voldaan? 

• Kan met de huidige PBB systematiek worden aangetoond dat wordt voldaan? 

• Kan met de huidige PBB systematiek in combinatie met het huidige/wettelijke BGP worden 

aangetoond dat wordt voldaan? 

• Kan met de BGP-tool van de SGD worden aangetoond dat wordt voldaan? 

 

Graag zien wij zo spoedig mogelijk uw antwoord op deze vragen tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Roald van Noort 

directeur a.i. 


