Sectorpartijen werken aan toekomstbestendige systematiek om
diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen
De Nederlandse zuivelsector kent verschillende instrumenten die de diergezondheid, het
dierenwelzijn en de voedselveiligheid borgen en monitoren. Zo is er het Periodiek
Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas (KK) en
kennen we ook het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) met bijbehorend Bedrijfsbehandelplan
(BBP). Elk instrument heeft zijn eigen doel en historie en is gebaseerd op de EUhygiëneverordening, nationale wetgeving en/of op eisen van derde landen en
afnemers. De eisen die internationaal aan dit soort instrumenten worden gesteld zijn steeds
in beweging. Zo wordt steeds vaker geëist dat controles onafhankelijk en geborgd zijn.
Om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen van overheden, derde landen en
afnemers èn om de kwaliteitssystemen werkbaar te houden, is behoefte aan een
toekomstbestendig systeem waarin alle onderdelen een samenhangend geheel vormen. Een
systeem dat voor alle melkveehouders en zuivelondernemingen beschikbaar is; dat op
praktische wijze laat zien dat de diergezondheid en het dierenwelzijn op onze bedrijven goed is
en dat de voedselveiligheid op onafhankelijke wijze borgt.
De belangenorganisaties van melkveehouders (LTO Nederland, NMV), dierenartsen (KNMvD,
CPD) en zuivelondernemingen (NZO) werken daarom samen met de GD en de stichting
KoeKompas aan de vorming van één robuuste borgingssystematiek. Zij willen de werking en
uitvoering van de bestaande systemen beter op elkaar afstemmen, vereenvoudigen en
tegelijkertijd blijven voldoen aan de EU-wetgeving. Ook willen zij kunnen inspelen op huidige
en toekomstige wensen van overheden, toezichthoudende organisaties als NVWA en COKZ,
afnemers, derde landen en op maatschappelijke ontwikkelingen. Het leveren van melk van
gezonde dieren met een goed dierenwelzijn vormt de basis van het economisch succes en de
maatschappelijke waardering van de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie in
binnen- en buitenland.
Eerste stap in 2019
Tijdens de ontwikkeling van de systematiek zijn de sectorpartijen voortdurend in overleg
met de overheid. De overheid geeft aan vanaf 2020 een onafhankelijke en jaarlijks uit te
voeren controle op melkveebedrijven noodzakelijk te vinden. Deze controle zal een logische
plek krijgen in de nieuwe systematiek.
U kunt in 2019 kiezen uit:
 1 keer een koekompas en 4 x CDM (inclusief bewaking op CDM) en machtiging.
Of
 2 keer koekompas ( met eventuele vrijwillige machtiging CDM ( geen bewaking op
CDM)
Of
 2 keer Koekompas.
Melkveebedrijven die nu PPB deelnemer zijn kunnen hier in 2019 nog gebruik van maken.
Opgeven voor 1 februari in Z-net.
U word hier nog verder over geïnformeerd, zodra het is ingeregeld in Z-net.

