23 maart 2021

Werkafsprakentussen COKZen SGDinzaketoezichtuitgevoerd door bij deSGD
aangeslotendierenartsen
Partijen:
l. Stichting Controle Orgaan KwaliteitsZaken, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haarctirecteur
WJ.H.van derSande,hiernate noemen: het COKZ;
en

2. StichtingGeborgdeDierenarts,rechtsgeldigvertegenwoordigddoordebestuursvooraitterJ. FinkGremmels en de penningmeester J. F. Schutte, hierna te noemen: de S6D;
Nemen het volgende In aanmerking:

a. Bij besluitvan2 ctet^mber20191heeft(te Ministervoor MedischeZorgiederedierenartsdieis
aangestotenbij de S6D,aangewezenvoor het uitvoeren vanofficiëlecontrolesvan
melkveebedrijven als bedoeld in artikel 49 (leden l Vm 3) van de Uitvoerin^verordening (EU)

2019/6271zijndehettoezichtopgezondheidsvoorschriftenvoorrauwemelkproductievan
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. DeControleverordeningkenteen aantalverplichtingenvoor de personen aanwie bepaalde
taken in verband met officiële controles zijn gedelegeerd, waaronder het delen van resultaten

vandiecontrolesaandebevoegdeautoriteiten (artikel 32 Controleverordening);

' Besluitvan de MinistervoorMedischeZorgvan2 december2019. 1621041.199484-VGP,houdende
aanw§ztng van dierenartsen als bedoeU in artiket 30 en 31 van Verordening offidële controles en andere
officiëleacthriteiten. Staatscourantnr. 67065van 10december2019.

2 Uitroeringsverordening (EU) 2019/627vandeConimissievan ISmaart 2019tot 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.853/2004vanhetEuropeesParlementendeRaadvan29april2004houdende
vaststeUingvanspecifiekehygi&ievoorschriftenvoorlevensmiddelenvandierlijkeoorsprong.

4 Verordening(EU)2017/625vanhetEuropeesParlementendeRaadvanISmaart2017betreffendeofficiële
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)2016/429en
(EU)2016/2031van het EuropeesParlementendeRaad,deVerordeningen(EG)nr. 1/2005en(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/EGvan deRaad,entot totrekkingvandeVeroideningen(EG)nr. 854/2004en(EG)nr.882/2004van
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. HetCOKZis ctoor de bevoegde autoriteiten aangewezen als uitvoerder vantoezichtstaken met
betrekkingtot ondermeerde Hffiiëneverordening5en heeftuitdienhoofdemedede
regiefunctieten aanzienvande inrichtingvandeoffidëlecontroletaakvandebijdeSGD
aangesloten dierenartsen;
e. De SGD is opgericht om diergeneeskundig handelen te borgen en ziet voor zich de taak om de

uitvoeringvandeofficiëlecontroletaakdoordebijdeSGDaangeslotendierenartste borgenten
aanzien van de aspecten die in artikel 30 onderdeel b van de Controteverordening worden

vereist, ' alsmede ten aanzienvan de diergeneeskundig-inhoudelijke aspecten van decontrole en
hetdelenvan resultaten met de bevoegdeautoriteiten;

f. DetoezichthoudendetakendieaanhetCOKZzijntoebedeeldendeofficiëlecontroletakendie
aande bij de S6D aangesloten dierenartsen zijn gedelegeerd in relatie tot de
Hygiëneverordening,vullen elkaaraan. Het COKZneemt in hetkadervan de onder lid d
genoemde regiefunctie van deze taakverdeling op in de bestaande werkafspraken tussen het

COKZendeNVWA;
g. Inonderhavigewerkafsprakenwordtbeoogddoeltreffendeendoelmatigecoördinatietot stand
te breientussenhettoezichtdathetCOKZuitoefentende uitvoeringvandeofficiëlecontrole
taken doorde bij deSGDaangesloten dierenartsen, waarbij deSGOhaarregelingen Inzetom
dezecoördinatietot standte brengen;
Verklarente zijnovereengekomenalsvolgt:
Artilwl l. Vefantwoorddykheden SGD
l. De SGDneemt 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 deUitvoeringsverordenlng(EU)2019/627aande uitvoeringvandeoffidëte
controle door de bij de SGDaangesloten dierenarts stelt.
3. Opgrondvan het Reglementkunnen alleen dierenartsendievolttoen aande eisenen

verplichtingendiehet Reglementten aanzienvan deuitvoeringvande officiëlecontrolestelt,
dezeofficiëlecontrole uitvoeren.Indiendedierenartsnietaandezeeisenenverplichtingen
vddoet,wordtdezevanhetverrichtenvande officiëlecontroleuitgesloten.DeSGDstelt het
COKZen de Minister voor Medische Zorg onverwijld in kennis wanneer een dierenarts van het
verrichten van de officiële controle wordt uitgesloten.

s Warenwetregelingaanwtjilngenwerkwijietoeïlchthouders COKZeoWarenwetregeBngtaakverdeling
toezfchthouders Warenwet voor levensmiddelen.

* Dedelegatie geschiedt schriftelijk envohloet aandevolgende voorwaarden: a) dedelegatie bevat een
nauwkeurigeomschrijvingvandetakenInverbandmetofftóëlecontrolesdiedenatuurlijkepersoonmag
verrichtenen devoorwaardenwaaronderde natuurlijkepersoondietakenm^ verrichten;b)denatuurlijke
persoon:i) beschiktoverdevereistedeskundfehetd,uitrustingenInfrastructuuromdieaanhemgedelegeerde
takenhnverbandmet officlëtecontroleste vervullen;U)Isnaarbehorengekwalificeerdenervaren;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. DeSGDverleent medewerkingaanhetCOKZom deweridngvanhetReglementmetbetrekking
tot de uitvoering van de officiële controles te kunnen toetsen.
5. De SGDstelt het COKZonverwijld in kennis van alle feiten en omstandigheden die een

onbelemmerdeuitoefeningvantoezfchtdoordebij deSGDaangeslotendierenartsenindeweg
staan.

Artikel2. VmmtwoofdelffllheiknCOKZ
l. HetCOKZsteltvastdat hetonderdeelvan het Reglementdatvoorzietin hetborgenvan het
uitvoerenvandeofficiëlecontroledoorbij deS6Daangeslotendierenartsen,inhoudgeeftaan
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. HetCOKZstehdeSGDtijdigin kennisvanfeitenuite^en inspectiesdievanwezenlijkbelang
kunnenzijnvoorhetdoorde bij deSGDaangeslotendierenartsenuitgevoerdetoezicht,tenzij
voor het COK2een gehe&nhoudingspllcht geldt.
3. Het COKZen de SGD treden Jaarlijks in overleg over de uitvoering van de officiële controle door

de bij deSGDaangeslotendierenartsen,waarbijdecontroleresuitatenmetelkaarworden
besprokenenwordtbezienofhetReglementnadereaanpassingbehoeft.
Artikel 3. Meldhis»!
l. DeSGDen hetCOKZverstrekken overen weerinformatieen documentatiedie verbandhoudt
met de in het kader van deze werkafspraken uitgevoerde taken.
2. De SGDen het COKZmaken nadere afspraken over de wijze waarop en het tijdsbestek

waarbinnenonderlingeInformatieverstrekkingalsbedoeldinheteerste lidplaatsvindt.
3. DeSGDverstrekt hetCOKZbinnenéénmaandna iederkwartaaleenoverzichtvandebedrijven
waardeofficiëlecontrole in het betreffendekwartaalisuitgevoerd,welkede
aandachtsbedrijven zijn en welke acties zijn ondernomen. Over het format van dit overzicht

makendeSGDenhetCOKZnadereafspraken.
4. Het COKZstelt een meldpunt ter beschikking waarde bij de SGD aangesloten dierenartsen

meldingkunnendoenvanbevindingendiedirecteopvolgingbehoeven,zoalsdeaanwezigheid
vanverbodenstoffen. DeSGOenhetCOKZmaken nadereafsprakenwelkebe^ndir^endirect
dienen te worden gemeld.

Artikel 4. Gehdmhowling
DeinformatiediedeSGDen hetCOKZuitwisselenmet betrekkingtot het kadervandeze
werkafepraken,zaluitsluitendwordenaangewendten behoevevandeuitvoeringvanwettelijke
taken.

Artikel S. Duw ouereetricwnst, immrldngtreding sn opsegglrs
l. Deze werkafspraken treden in werking met ingang van de dag na ondertekening door bekje

partijeneneindigenwanneerde aanwijzingvandeSGDdierenartsenvoor uitvoeringvande
officiëlecontrolekomtte vervallenofwordt Ingetrokken.
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2. Partijenkunnendezewerkafsprakente allentijde metwederzijdsgoedvindenwijzigen.
Atdus overeengekomen op 23 maart 2021.
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