
23 maart 2021

Werkafspraken tussen COKZ en SGD inzake toezicht uitgevoerd door bij de SGD
aangesloten dierenartsen

Partijen:

l. Stichting Controle Orgaan KwaliteitsZaken, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar ctirecteur
WJ.H. van der Sande, hierna te noemen: het COKZ;

en

2. Stichting Geborgde Dierenarts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuursvooraitter J. Fink-
Gremmels en de penningmeester J. F. Schutte, hierna te noemen: de S6D;

Nemen het volgende In aanmerking:

a. Bij besluit van 2 ctet^mber 20191 heeft (te Minister voor Medische Zorg iedere dierenarts die is
aangestoten bij de S6D, aangewezen voor het uitvoeren van officiële controles van
melkveebedrijven als bedoeld in artikel 49 (leden l Vm 3) van de Uitvoerin^verordening (EU)
2019/6271 zijnde het toezicht op gezondheidsvoorschriften voor rauwe melkproductie van
Verordening (EG) 853/20043 (hierna: de Hygiëneverordening);

b. Genoemde aanwijzing is verricht overeenkomstig Verordening (EU) 2017/S25* (hierna: de
Conüoleverordening), meer in het bijzonder artikelen 30 en 31 lid 2 daarvan;

c. De Controleverordening kent een aantal verplichtingen voor de personen aan wie bepaalde
taken in verband met officiële controles zijn gedelegeerd, waaronder het delen van resultaten
van die controles aan de bevoegde autoriteiten (artikel 32 Controleverordening);

' Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 2 december 2019. 1621041.199484-VGP, houdende
aanw§ztng van dierenartsen als bedoeU in artiket 30 en 31 van Verordening offidële controles en andere
officiële acthriteiten. Staatscourant nr. 67065 van 10 december 2019.
2 Uitroeringsverordening (EU) 2019/627 van de Conimissie van IS maart 2019 tot vaststelling van eenvormige
praktische regelir^sn voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dteriijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Partei nent en

de Raad en tot vrijz4(ing van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft.
3 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststeUing van specifieke hygi&ievoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
4 Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van IS maart 2017 betreffende officiële
controles en andere offidêle-activlteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en
diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondhdd en
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wljiigii^ ven de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG)
nr. 396/2005. (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en
(EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG)
nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en
2008/120/EG van de Raad, en tot totrekking van de Veroideningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van
het Europees Partement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG. 91/496/EEG.
96/23/EG. 86/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Bestuit 92/438/EEG van de Raad (verordening offidëte
controles).
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d. Het COKZ is ctoor de bevoegde autoriteiten aangewezen als uitvoerder van toezichtstaken met
betrekking tot onder meer de Hffiiëneverordening5 en heeft uit dien hoofde mede de
regiefunctie ten aanzien van de inrichting van de offidële controletaak van de bij de SGD
aangesloten dierenartsen;

e. De SGD is opgericht om diergeneeskundig handelen te borgen en ziet voor zich de taak om de
uitvoering van de officiële controle taak door de bij de SGD aangesloten dierenarts te borgen ten
aanzien van de aspecten die in artikel 30 onderdeel b van de Controteverordening worden
vereist, ' alsmede ten aanzien van de diergeneeskundig-inhoudelijke aspecten van de controle en
het delen van resultaten met de bevoegde autoriteiten;

f. De toezichthoudende taken die aan het COKZ zijn toebedeeld en de officiële controletaken die
aan de bij de S6D aangesloten dierenartsen zijn gedelegeerd in relatie tot de
Hygiëneverordening, vullen elkaar aan. Het COKZ neemt in het kader van de onder lid d
genoemde regiefunctie van deze taakverdeling op in de bestaande werkafspraken tussen het
COKZendeNVWA;

g. In onderhavige werkafspraken wordt beoogd doeltreffende en doelmatige coördinatie tot stand
te breien tussen het toezicht dat het COKZ uitoefent en de uitvoering van de officiële controle
taken door de bij de SGD aangesloten dierenartsen, waarbij de SGO haar regelingen Inzet om
deze coördinatie tot stand te brengen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artilwl l. Vefantwoorddykheden SGD

l. De SGD neemt de borging van de uitvoering van de officiële controle van de bij de SGD
aangesloten dierenartsen op in het Reglement Geborgde Rundveedierenarts {hierna te noemen:
het Reglement).

2, Het Reglement voorziet in het borgen van de eisen die de Controleverordenlng en artikel 49
leden l t/m 3 van de Uitvoeringsverordenlng (EU) 2019/627 aan de uitvoering van de offidëte
controle door de bij de SGD aangesloten dierenarts stelt.

3. Op grond van het Reglement kunnen alleen dierenartsen die volttoen aan de eisen en
verplichtingen die het Reglement ten aanzien van de uitvoering van de officiële controle stelt,
deze officiële controle uitvoeren. Indien de dierenarts niet aan deze eisen en verplichtingen
vddoet, wordt deze van het verrichten van de officiële controle uitgesloten. De SGD stelt het
COKZ en de Minister voor Medische Zorg onverwijld in kennis wanneer een dierenarts van het
verrichten van de officiële controle wordt uitgesloten.

s Warenwetregeling aanwtjilng en werkwijie toeïlchthouders COKZ eo WarenwetregeBng taakverdeling
toezfchthouders Warenwet voor levensmiddelen.

* De delegatie geschiedt schriftelijk en vohloet aan de volgende voorwaarden: a) de delegatie bevat een
nauwkeurige omschrijving van de taken In verband met offtóële controles die de natuurlijke persoon mag
verrichten en de voorwaarden waaronder de natuurlijke persoon die taken m^ verrichten; b) de natuurlijke
persoon: i) beschikt over de vereiste deskundfehetd, uitrusting en Infrastructuur om die aan hem gedelegeerde
taken hn verband met officlëte controles te vervullen; U) Is naar behoren gekwalificeerd en ervaren; til) handelt
onpartijdig en is vrij van elk belangenconflict ten aanzien van de uitoefening van die aan hem gedelegeerde
taken In verband met ofRdëte controles, en c) er zijn regelingen van kracht voor een doeltreffende en
doeimatige coürdinatte tussen de detega-ende bevoegde autoriteiten en de natuurlijke persoon..
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4. De SGD verleent medewerking aan het COKZ om de weridng van het Reglement met betrekking
tot de uitvoering van de officiële controles te kunnen toetsen.

5. De SGD stelt het COKZ onverwijld in kennis van alle feiten en omstandigheden die een
onbelemmerde uitoefening van toezfcht door de bij de SGD aangesloten dierenartsen in de weg
staan.

Artikel 2. Vmmtwoofdelffllheikn COKZ

l. Het COKZ stelt vast dat het onderdeel van het Reglement dat voorziet in het borgen van het
uitvoeren van de officiële controle door bij de S6D aangesloten dierenartsen, inhoud geeft aan
wat de Controleverordening en artikel 49 leden l t/m 3 van de Uitweringsverordening (EU)
2019/627 aan de uitvoerir^ van de officiële controle stelt.

2. Het COKZ steh de SGD tijdig in kennis van feiten uit e^en inspecties die van wezenlijk belang
kunnen zijn voor het door de bij de SGD aangesloten dierenartsen uitgevoerde toezicht, tenzij
voor het COK2 een gehe&nhoudingspllcht geldt.

3. Het COKZ en de SGD treden Jaarlijks in overleg over de uitvoering van de officiële controle door
de bij de SGD aangesloten dierenartsen, waarbij de controleresuitaten met elkaar worden
besproken en wordt bezien of het Reglement nadere aanpassing behoeft.

Artikel 3. Meldhis»!

l. De SGD en het COKZ verstrekken over en weer informatie en documentatie die verband houdt
met de in het kader van deze werkafspraken uitgevoerde taken.

2. De SGD en het COKZ maken nadere afspraken over de wijze waarop en het tijdsbestek
waarbinnen onderlinge Informatieverstrekking als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt.

3. De SGD verstrekt het COKZ binnen één maand na ieder kwartaal een overzicht van de bedrijven
waar de officiële controle in het betreffende kwartaal is uitgevoerd, welke de
aandachtsbedrijven zijn en welke acties zijn ondernomen. Over het format van dit overzicht
maken de SGD en het COKZ nadere afspraken.

4. Het COKZ stelt een meldpunt ter beschikking waar de bij de SGD aangesloten dierenartsen
melding kunnen doen van bevindingen die directe opvolging behoeven, zoals de aanwezigheid
van verboden stoffen. De SGO en het COKZ maken nadere afspraken welke be^ndir^en direct
dienen te worden gemeld.

Artikel 4. Gehdmhowling

De informatie die de SGD en het COKZ uitwisselen met betrekking tot het kader van deze
werkafepraken, zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van wettelijke
taken.

Artikel S. Duw ouereetricwnst, immrldngtreding sn opsegglrs

l. Deze werkafspraken treden in werking met ingang van de dag na ondertekening door bekje
partijen en eindigen wanneer de aanwijzing van de SGD dierenartsen voor uitvoering van de
officiële controle komt te vervallen of wordt Ingetrokken.
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2. Partijen kunnen deze werkafspraken te allen tijde met wederzijds goedvinden wijzigen.

Atdus overeengekomen op 23 maart 2021.

COKZ

J.H. van der Sande

SGD
^y^

J. Fink remmels

J.F. Schutte


