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Stichting Centraal Orgaan voor

Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

Accreditatie in de praktijk

Ivo Freriks

Centraal Orgaan voor Kwaliteits-
aangelegenheden in de Zuivel 

(COKZ)
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COKZ

hNederlandse autoriteit op        

gebied van zuivelcontrole

hziet toe op naleving van proces-

en productkwaliteitscriteria

honafhankelijke kwaliteits-

controle-instelling

hproduceert of verhandelt

zelf geen zuivelproducten

hstaat onder toezicht van

Nederlandse overheid wat

betreft werkzaamheden in het  

kader van nationale of Europese

wet- en regelgeving

Algemene
informatie
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COKZ heeft 5 accreditaties

• Produktcertificering (EN 45011, ISO/IEC 
Guide 65)

• HACCP Certificering (ISO/IEC Guide 62)
• (BRC) Inspectie (EN 45004, ISO/IEC 17020)
• Monsterneming en fysisch, chemisch, 

microbiologisch onderzoek 
(NEN/EN/ISO/IEC 17025)

• Rondzendonderzoeken
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(privaat)
Laboratorium-
onderzoek Opdrachtgever:

                     Zuivelsector

Uitvoerder:

                    COKZ

Toezichthouder:

                      RvA

Programma:

Monsterneming en
analyses
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opdrachtgever:

Zuivelsector

Ondernemingen gebruiken
het onderzoek o.a. voor:

h het sturen van hun
productieprocessen

h kwaliteitscontrole
h arbitrageonderzoek

Sectorprogramma’s
worden gebruikt voor
monitoring en surveys

Monsterneming en analyses
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h 100 geaccrediteerde
chemische en micro-
biologische analyses

h hiervoor voert RvA
jaarlijks een audit uit

Monsterneming en analyses

toezichthouder:

RvA
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programma:

Certificering
Certificeringsprogramma’s:

hprocescertificering

hHACCP

hBRC

hGMP diervoeder

hIFS

Certificering
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opdrachtgever:

Zuivelindustrie

Zuivelbedrijven wensen

hun procesvoering te

laten certificeren door

het COKZ
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COKZ:

h certificeert bedrijven

h voert hiertoe audits
uit

Certificering

uitvoerder:

COKZ
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COKZ is geaccrediteerd

door RvA voor verschil-

lende certificerings-

systemen

Certificering

toezichthouder:

RvA
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Waarom accreditatie?

• Leidt het tot betere kwaliteit?
• Hogere efficiency?
• Leidt het tot hogere inkomsten?
• Verhoogt het uw 

geloofwaardigheid?
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Hoe serieus bent u?

• Geen externe toets op 
kwaliteitszorg / herleidbaarheid

• Certificering 
– herleidbaar “doen wat je zegt”

• Accreditatie 
– herleidbaar “doen wat je zegt”, 

maar bovendien wordt de kwaliteit 
van uw dienst getoetst
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Waarom 
niet?
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Waarom niet?

• Accreditatie kost tijd en moeite
• Leidt (meestal) niet rechtstreeks 

tot extra inkomsten
• De regels van de RvA worden 

steeds strenger (gelukkig wel)
• Je zult je aan je eigen regels 

moeten houden……….
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En toch…….

• Hoe serieus wilt u dat uw 
resultaten genomen worden?

• Hoe serieus neemt u uzelf?
• Wilt u dat voor anderen 

herleidbaar aantonen?

Overweeg een accreditatie!


