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Geachte heer De Groot,
Dank voor uw mail van woensdag 10 maart jl. In uw mail stelt u drie punten aan de orde,
deze zal ik beantwoorden.
Betreffende de eerste alinea over het ontstaan van KoeMonitor. KoeMonitor is in ZuivelNLverband middels een project ontwikkeld door LTO, NMV en NZO in nauwe samenwerking met
KNMvD en CPD. Nadat in 2019 het project afgerond was is er over gegaan op uitvoering en
heeft hiervoor de overdracht naar ZuivelNL plaatsgevonden. Na de overdracht is het
projectteam beëindigd. Voor de uitvoering is er een programmateam KoeMonitor
samengesteld waar personen uit verschillende gremia in plaatsnemen, er bevindt zich ook
een dierenarts in het programmateam KoeMonitor. Besluitvorming vindt plaats in de DKR
waar CPD sinds het beëindigen van het project KoeMonitor ook in deelneemt.
In de tweede alinea verwijst u naar uw brief van 1 maart 2019. Op het moment van de brief,
1 maart 2019, was er nog niets bekend over de aanwijzing van het ministerie richting de
Stichting Geborgde Dierenarts. Na besluitvorming door het ministerie (december 2019) werd
iedereen met dit besluit geconfronteerd, zo ook ZuivelNL. Zodra het besluit bekend werd zijn
de gesprekken gestart met de SGD. Tot het moment van aanwijzing voldeed KoeMonitor aan
alle voorwaarden. Over de invulling van de aanwijzing van SGD hebben wij als ZuivelNL niets
te zeggen, dit is aan de SGD en de toezichthouder. ZuivelNL heeft begin december 2020 aan
COKZ een aantal verduidelijkende vragen gesteld ten aanzien van de invulling van uitvoering
EU hygiëneverordening 853/2004 en Vo 2017/625. Zoals u in de brief van COKZ aan
ZuivelNL kunt lezen stelt COKZ het volgende: “KoeMonitor levert dus een bijdrage aan het
aantoonbaar maken dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan in combinatie met de officiële
controles. De belangrijke tekortkoming die bij de Europese audit werd geconstateerd dat het
officiële veterinaire toezicht niet is ingeregeld, wordt met KoeMonitor niet geregeld. Dat is
de bijdrage die de aangewezen SGD-dierenarts levert aan het systeem.”
KoeMonitor en de door de SGD ontwikkelde BGP-tool dienen een verschillend doel. Met
KoeMonitor (KoeKompas, KoeAlert, KoeData) kunnen producenten van zuivelproducten en
melkveehouders aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de EU hygiëneverordening
853/2004. De BGP-tool is door de SGD ontwikkeld om de bij SGD aangesloten dierenarts te
ondersteunen bij het uitvoeren van de officiële veterinaire controle van Vo 2017/625.
KoeMonitor en de BGP-tool dienen verschillende doelen, geven invulling aan verschillende
verantwoordelijkheden en kunnen elkaar dus niet 1-op-1 vervangen, maar op het erf is er
behoefte aan een praktische werkwijze. Daarom worden nu stappen gezet om tot
uitwisseling van data tussen de verschillende systemen te komen, waardoor dingen niet
dubbel hoeven te worden ingevuld.
In de derde alinea heeft u het over de vermelding van CPD door ZuivelNL. KoeMonitor is in
ZuivelNL-verband middels een project ontwikkeld door LTO, NMV en NZO in nauwe
samenwerking met KNMvD en CPD. Dit project is in 2019 beëindigd en toen is tot uitvoering
over gegaan. Wij benoemen de partijen die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van
KoeMonitor in officiële uitingen alleen als het over de ontwikkeling gaat. Het verbaast ons
dat u desondanks afstand neemt van uw bijdrage aan de ontwikkeling van KoeMonitor
gezien dit toch een vaststaand feit is. Ik ben mij er niet van bewust dat wij CPD, in relatie tot
KoeMonitor, hebben gebruikt in officiële uitingen omtrent aanpassingen van KoeMonitor die
na 2019 plaatsvonden. Wij zullen gehoor geven aan uw verzoek en de vermelding van CPD,
bij de ontwikkeling van KoeMonitor, verwijderen uit de voetnoot van de eerst volgende
nieuwsbrief.
Hopende hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet,
Anne Vollering

