HANDLEIDING

voor de certificering van Weidezuivel en
de licentie van het Weidemelklogo

1

Inleiding

Het weidemelklogo garandeert dat het product gemaakt is van weidemelk. Weidemelk is melk afkomstig
van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De melk wordt apart opgehaald en verwerkt tot dagverse zuivel –
zoals (karne)melk, vla en yoghurt –, kaas en andere zuivelproducten. De Stichting Weidegang borgt het
productieproces, transport en verwerking van de weidemelk tot het uiteindelijke Weidezuivelproduct.
Het Weidemelklogo is in 2007 geïntroduceerd om weidegang van koeien in Nederland te stimuleren en
de producten gemaakt van weidemelk herkenbaar te maken. In 2012 is het logo overgedragen aan
Stichting Weidegang. Sindsdien kunnen alle zuivelondernemingen en food-retailers gebruik maken van
het Weidemelklogo. Vanaf 2016 is het Weidemelklogo ook beschikbaar gekomen voor buiten Nederland
geproduceerde zuivelproducten, hier gelden dezelfde voorwaarden. Het Weidemelklogo is beschikbaar
in diverse talen.

Stichting Weidegang stelt als eigenaar van het Weidemelklogo de voorwaarden voor certificering en
voor het gebruik van het Weidemelklogo vast. Om op een product het Weidemelklogo te mogen gebruiken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
-

Het product is een zuivelproduct of een product waarvan ten minste 10% van de droge stof uit
zuivelingrediënten bestaat en is bedoeld voor menselijke consumptie.

-

In de gehele productieketen hebben producenten gewerkt volgens de voorwaarden voor weidegang en weidezuivel van de Stichting Weidegang, wat aangetoond wordt doordat iedere schakel
in de productieketen een geldig Certificaat Weidegang heeft. In het kort komt het erop neer dat:

-

o

De koeien die de melk leveren weidegang krijgen volgens de voorwaarden van de stichting;
en

o

De melk in een gescheiden stroom van reguliere zuivel wordt opgeslagen, vervoerd, verwerkt, bewerkt en verpakt.

De merkeigenaar van het product heeft een licentie voor gebruik van het Weidemelklogo.

In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de certificering van Weidezuivel en de licentie van het
Weidemelklogo. Voor uitleg over het gebruik van het Weidemelklogo kunt u de Handleiding voor gebruik
van het Weidemelklogo raadplegen.

Deze handleiding betreft de juridische documenten die per 1 januari 2020 van kracht zijn. Vanwege het
internationale karakter van het Weidemelklogo zijn de juridische documenten van Stichting Weidegang
in het Engels. De documenten zijn te raadplegen op www.weidemelk.nl. Bij (interpretatie)verschillen
prevaleert de tekst van de juridische documenten.
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2

Wat is weidegang?

Er is sprake van weidegang als melkveebedrijven in hun normale bedrijfsvoering gedurende minimaal
zes uur per dag en ten minste 120 dagen per jaar alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende
koeien op een weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen. In deze handleiding verder weidegang 120/6 genoemd.
Om tegemoet te komen aan melkveehouders die behoefte hebben aan meer flexibiliteit bij weidegang
is er een alternatief: flexibele implementatie van weidegang. In plaats van de minimaal zes uur per dag
en ten minste 120 dagen per jaar geldt dan dat er op jaarbasis minimaal 720 uren en minimaal 120
dagen per jaar geweid moet worden. Minder uren per dag weiden wordt dan mogelijk, mits dat gecompenseerd wordt met meer dagen per jaar om per saldo op minimaal 720 uren uit te komen. Melkveehouders kunnen dit alternatief onder voorwaarden toepassen (zie Bijlage 1), en mits het zuivelbedrijf
waaraan de melk geleverd wordt het ook toestaat. In deze handleiding wordt dit alternatief verder weidegang 120/720 genoemd.

2.1

Voorwaarden aan weidegang op melkveebedrijven

Weidegang gaat niet alleen over de tijdsduur dat er geweid wordt, het gaat ook om het grasaanbod en
welke koeien worden geweid. Om er zeker van te zijn dat alle elementen van weidegang worden ingevuld en om dit controleerbaar te maken stelt de stichting een aantal voorwaarden aan de weidegang op
melkveebedrijven.
Het zuivelbedrijf dient de voorwaarden, bijvoorbeeld via de reglementen, richting de melkveehouders te
handhaven.
Zo moet een melkveehouder een weidegangregistratie bijhouden, waarin hij voor iedere dag dat er
wordt geweid de start- en eindtijd van weiden registreert. In het tijdsblok van weiden moeten alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang worden geweid. De weidegang moet op
uiterlijk 15 juni gestart zijn en er moet ten minste 120 dagen per jaar gedurende minimaal 6 uur per dag
of, bij weidegang 120/720, een minimum van 720 uur per jaar worden geweid. Wat het grasaanbod
betreft mag het aantal melkgevende koeien per hectare beweidbare oppervlakte 1 maximaal 10 zijn en
moet er in de wei voldoende grasaanbod zijn zodat de koeien voortdurend hun natuurlijk graasgedrag
kunnen uitoefenen. In Bijlage 2 staat een en ander schematisch weergeven.

1

De beweidbare oppervlakte is een samenstelling van percelen die in de normale bedrijfsvoering voor de melkgevende koeien bereikbaar is en gebruikt wordt om de melkgevende koeien weidegang te bieden. Als er een ander
gewas dan gras op het perceel groeit, behoort deze niet tot de beweidbare oppervlakte.
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3

Wat is weidezuivel?

Een weidezuivelproduct is een voor menselijke consumptie bestemd zuivelproduct of product waarvan
ten minste 10% van de droge stof uit zuivelingrediënten bestaat, die in een geborgde keten volgens de
voorwaarden van Stichting Weidegang wordt geproduceerd. Het zuivelaandeel in het product moet van
weideboerderijmelk gemaakt zijn. Weideboerderijmelk is rauwe boerderijmelk geproduceerd op een
melkveebedrijf die voor weidegang is aangesloten bij een zuivelbedrijf met een Weidegang Certificaat
deel A en die weidegang toepast volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang.
Van weideboerderijmelk tot aan het uiteindelijke weidezuivelproduct moet de productie volledig gescheiden zijn van reguliere boerderijmelk of zuivel. Vermenging met niet-Weidemelk zuivelstromen is enkel
bij uitzondering en onder voorwaarden toegestaan en dient dan tot een minimum beperkt te worden (zie
Bijlage 3).
Weidezuivelproducten mogen een weidemelklogo dragen.

4

Certificaathouders en het Weidegang Certificaat; deel A, B en C

Centraal in de borging van weidezuivel staan de bedrijven die de zuivel verwerken; van de zuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van melkveehouders, de transportbedrijven die rauwe melk van melkveebedrijf naar zuivelbedrijf vervoeren (RMO transport) tot de diverse productielocaties die zuivel
(verder) verwerken tot het eindproduct. Iedere schakel in de keten moet aantoonbaar werken volgens
de voorwaarden van Stichting Weidegang, wat met certificering wordt geborgd. Afhankelijk van hun rol
in de productieketen wordt een certificaat deel A, B en/of C aan een bedrijf uitgereikt. Het Weidegang
Certificaat deel A is voorzuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van melkveebedrijven. Deel B is
voor bedrijven die het RMO transport(laten) uitvoeren en deel C is voor productielocaties die zuivel
verwerken. In de juridische documenten wordt een certificaathouder een ‘Meadow Dairy Company’ genoemd, oftewel een ‘Weidezuivelbedrijf’. Figuur 1 geeft een schematische weergave van de productieketen van zuivel en de verschillende deelcertificaten.
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Figuur 1: iedere schakel in de productie van een Weidezuivelproduct moet een geldig Weidegang Certificaat hebben. Afhankelijk van de rol in de keten is dat een deel A, B en/of C. Zodra de hele keten van een zuivelproduct
gecertificeerd is mag het eindproduct aan de consument verkocht worden met gebruik van het Weidemelklogo op
de verpakking, nadat de merkeigenaar een licentie heeft ontvangen van Stichting Weidegang.

4.1

Boerderijzuivelbereiders

Een boerderijzuivelaar is in feite een kleine productielocatie die de rauwe melk van zijn eigen bedrijf en
soms elders ingekochte melk verwerkt. Ook Boerderijzuivelbereiders komen in aanmerking voor een
Weidegang Certificaat, in dit geval deel A en deel C.
4.2

Dienstverleners

Certificaathouders kunnen gebruik maken van dienstverleners, denk aan transporteurs, schoonmaakdiensten of rijpers. Als deze diensten invloed hebben op het voldoen aan de voorwaarden door de certificaathouder dan moet deze de diensten opnemen in het controleplan. In sommige gevallen moet de
dienstverlener echter zelf gecertificeerd worden. Van belang hierbij is bijvoorbeeld wie de eigenaar is
van het Weidezuivel(tussen)product en of de dienstverlener de dienst voor één of voor meerdere bedrijven uitvoert.
In Bijlage 4 is uiteengezet wanneer een dienstverlener mag worden opgenomen in het controleplan van
een certificaathouder en wanneer deze een eigen certificaat moet verkrijgen.
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5

Controlesysteem en controleplan

De certificaathouder moet ervoor zorgen dat hijzelf en, indien van toepassing, de melkveehouders die
de weideboerderijmelk leveren de voorwaarden van Stichting Weidegang naleven. Hiertoe moet hij diverse zaken organiseren, inrichten, vastleggen en controleren; denk aan de administratie van de melkveebedrijven, richtlijnen voor het lossen van tankwagens op de productielocatie of het inrichten van een
systeem voor traceerbaarheid van het product tijdens het productieproces. Al deze zaken bij elkaar
wordt het controlesysteem van de certificaathouder genoemd.
In het zogenaamde controleplan beschrijft de certificaathouder het controlesysteem. Het beschrijven
moet zodanig gebeuren dat het systeem door derden toetsbaar is. Voor het controleplan van het Weidegang Certificaat deel A is een leidraad opgesteld. Deze is te vinden op www.weidemelk.nl.

6

Certificerende Instellingen

Stichting Weidegang certificeert niet zelf. Dit gebeurt door een certificerende instelling (CI). Een CI mag,
na erkenning door Stichting Weidegang, certificatie- en controlewerkzaamheden uitvoeren. De CI moet
daarvoor hebben aangetoond een onafhankelijke, kwalitatief goede en uniforme controle en beoordeling
uit te voeren. Een ISO/IEC 17065 accreditaat van een accrediterende instantie (zoals de Nederlandse
Raad voor Accreditatie) is daarvoor in ieder geval vereist. In het kader van het integriteitsprogramma
van de stichting worden CI’s jaarlijks door een onafhankelijke expert geaudit.
Op dit moment zijn de volgende CI’s bij de stichting aangesloten:

7

-

Qlip, Leusden Nederland (Weidegang Certificaat deel A, B en C)

-

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier België (Weidegang Certificaat deel A)

-

ABCG, Alsfeld Duitsland (Weidegang Certificaat deel A)

Audits

Alle certificaathouders worden bij de start en daarna jaarlijks beoordeeld door een CI. De beoordeling
door de CI wordt een audit genoemd. In de basis controleert de CI of de melkstroom afkomstig is van
koeien die weidegang krijgen en of de melkstroom door de hele productieketen niet vermengd wordt
met niet-weidegang melkstromen. De audit bestaat uit de volgende onderdelen:

7.1

-

De CI beoordeelt het controleplan dat door de certificaathouder is opgesteld.

-

Na goedkeuring van het controleplan gaat de CI naar het bedrijf toe en beoordeelt op locatie of
deze opereert zoals in het controleplan beschreven staat.

-

Voor Certificaat deel A: de CI voert jaarlijks bij 40% van de melkveebedrijven die weideboerderijmelk leveren aan een certificaathouder een inspectie uit.
Beoordelingscriteria bij audits

De CI gebruikt een set van beoordelingscriteria voor de beoordeling van het controleplan en voor de
beoordeling op locatie. Deze beoordelingscriteria zijn opgenomen in Bijlage 5.
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8

Inspecties bij melkveebedrijven

Om een beeld te krijgen van de weidegang bij de melkveebedrijven die weideboerderijmelk leveren aan
een zuivelbedrijf met een Weidegang Certificaat deel A worden er inspecties op een deel van deze
bedrijven uitgevoerd. Ieder jaar wordt 40% van de melkveebedrijven geïnspecteerd. Dit percentage valt
als volgt uiteen:
a) Minimaal 10%: onaangekondigd en select na een risico-inschatting, uitgevoerd door een
erkende CI;
b) Minimaal 15%: uitgevoerd door een erkende CI;
c) Minimaal 15%: uitgevoerd door de certificaathouder of een erkende CI.
De inspecties onder a) mogen niet gecombineerd worden met inspecties op het melkveebedrijf die wel
aangekondigd zijn. Deze inspecties moeten plaatsvinden op een moment dat de koeien daadwerkelijk
weiden. Met een digitale weidekalender die centraal kan worden uitgelezen kunnen inspecties efficiënter
worden uitgevoerd, omdat de CI dan in de planning rekening kan houden met de weidetijden van de
melkveehouder. De inspecties onder b) en c) mogen uit een aselecte steekproeftrekking komen en
mogen aangekondigd zijn.
Een inspectie vindt plaats in het weideseizoen en wordt gedaan aan de hand van tien inspectiepunten,
onderverdeeld over vier thema’s: weidegangregistratie, grasaanbod, weidegang infrastructuur en weidegangsignalen, en weidegang op het moment van inspectie. Zie Bijlage 5 voor de inspectiepuntenlijst.
Op basis van inspectie wordt vastgesteld of de melkveehouder weidegang toepast volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang. Bij de conclusie ‘voldoet niet’ kan de betreffende melkveehouder
niet langer weideboerderijmelk leveren. Bij ‘twijfel’ komt de inspecteur nogmaals langs om de weidegang
bij de melkveehouder opnieuw te beoordelen (herinspectie). Bij ‘geen oordeel’ komt de inspecteur op
een later tijdstip terug om de inspectie af te ronden (herinspectie). Herinspecties worden altijd uitgevoerd
door een CI en zijn onaangekondigd.
Als het zuivelbedrijf de inspecties onder c) zelf uitvoert moet hij de medewerkers daarvoor opleiden en
kwalificeren én zorgdragen dat de inspecties volgens de voorwaarden en normen van de stichting uitgevoerd worden. De aanpak daarvoor vormt onderdeel van het controlesysteem en moet opgenomen
zijn in het controleplan.
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9

Stappenplan voor certificering

In Figuur 2 staat schematisch uitgelegd welke stappen een bedrijf moeten doorlopen voordat er een
Certificaat Weidegang uitgereikt kan worden.

Figuur 2: Stappenplan voor certificering

9.1

Wat als het niet in één keer goed is?

Als de CI het te beoordelen controleplan niet meteen goed kan keuren, ontvangt de aanvrager van de
CI bericht dat het controleplan onvoldoende of incompleet is. De CI laat ook weten welke verbeterpunten
er zijn. De aanvrager krijgt de gelegenheid om het controleplan te verbeteren of aan te vullen en opnieuw
ter beoordeling aan te bieden. Pas nadat het controleplan is goedgekeurd kan de audit uitgevoerd worden.
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Als bij de audit blijkt dat de controle niet conform het goedgekeurde controleplan kan worden verricht,
wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld. Hij krijgt de gelegenheid om herstelmaatregelen door
te voeren waarna er een herstelaudit plaatsvindt. Herstelaudits worden net zo lang herhaald totdat, naar
het oordeel van de CI, de Controle volledig conform het controleplan kan worden verricht. Als na herhaaldelijke audits blijkt dat de controle niet conform het controleplan kan worden verricht, geldt de Certificeringsovereenkomst als geëindigd en wordt er geen Certificaat Weidegang toegekend.
Na de audit stelt de CI een rapport op. De aanvrager krijgt dat rapport eerst in concept-versie te zien
zodat deze de CI kan wijzen op eventuele onjuistheden of verkeerde interpretaties . Pas daarna wordt
het rapport in een definitieve versie opgestuurd door de CI.

9.2

Geldigheidsduur Certificaat en vervolgjaren

Het Weidegang Certificaat is geldig tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de
audit heeft plaatsgevonden.
Ieder volgend jaar levert de certificaathouder zijn controleplan voor dat jaar aan bij de CI, waarna de CI
een audit uitvoert. Blijkt uit de jaarlijkse audit dat de controle volgens het goedgekeurde controleplan
kan gebeuren dan zal de CI een verlenging van het Certificaat Weidegang uitreiken.

9.3

Scope

Op ieder certificaat wordt opgenomen wat de scope (type product of activiteit) van de certificering is.
Tevens kan vermeld zijn dat de weideboerderijzuivel wordt geproduceerd van koeien die in Nederlandse
weiden grazen, indien deze Nederlandse oorsprong ook gecontroleerd is in het certificeringsproces.
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10 Licentie weidemelklogo
Zodra de hele keten van een zuivelproduct gecertificeerd is en de merkeigenaar een licentie heeft ontvangen van Stichting Weidegang, mag het eindproduct aan de consument verkocht worden met gebruik
van het weidemelklogo op de verpakking. Hij moet daartoe een licentieovereenkomst afsluiten met
Stichting Weidegang. In de licentieovereenkomst worden onder andere afspraken rond de wijze van het
voeren van het logo vastgelegd.
De licentie is gekoppeld aan het laatste Certificaat Weidegang in de productieketen. Als de merkeigenaar zelf producent is, is dat dus meestal zijn eigen certificaat. Is de merkeigenaar niet zelf producent
(bijvoorbeeld een retailer) dan gaat het hier om het certificaat van de producent die het product aan de
merkeigenaar levert. De merkeigenaar is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de
licentieovereenkomst.
De bepalingen kunnen als volgt worden samengevat:
-

Het weidemelklogo dient duidelijk en goed leesbaar (minimaal 10 mm doorsnee) te worden aangebracht op verpakkingen en promotiematerialen in de hoogst mogelijke kwaliteit.

-

Op iedere verpakking dient het Weidemelklogo minstens een maal vergezeld te zijn van een toelichtende tekst.

-

Het is niet toegestaan wijzigingen of aanvullingen op het weidemelklogo aan te brengen of het weidemelklogo te integreren in of te gebruiken als eigen handelsmerk.

-

De licentienemer heeft niet het recht de licentie te (sub-)licentiëren, over te dragen etc.

-

De licentienemer zorgt dat de Stichting altijd op de hoogte is van de actuele lijst van haar toeleveranciers van weidezuivelproducten (door het aanleveren van het certificaatnummer en EG erkenningsnummer van de toeleveranciers).

De uitgebreide tekst van de licentieovereenkomst is op de www.weidemelk.nl te vinden. Voor het gebruik van het weidemelklogo is ook een handleiding opgesteld.
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11 Contributie
Om in de algemene kosten voor beheer en toezicht en de kosten, verband houdend met activiteiten die
naar het oordeel van de Stichting nuttig of noodzakelijk zijn voor het bevorderen van haar doelstelling,
te voorzien, hanteert de stichting een contributie voor certificaathouders, Certificerende Instellingen en
licentiehouders. De contributie geldt per kalenderjaar. Er wordt geen korting of restitutie verleend indien
slechts een gedeelte van het jaar wordt deelgenomen.
Contributie voor certificaathouders
Weidezuivelbedrijven in het bezit van een Weidegang Certificaat betalen de contributie voor certificaathouders. De verschuldigde jaarlijkse bijdrage per bedrijf is afhankelijk van de totale jaarlijkse bedrijfsomzet. Er zijn vier categorieën. Voor boerderij-zuivelbedrijven geldt een apart contributietarief. Zodanig
wordt de contributiestructuur en bijbehorende administratiedruk zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Voor 2019 zijn de volgende contributietarieven vastgesteld:
Omzet categorie
A
B
C
D
Boerderijzuivelbedrijven

Totale jaarlijkse bedrijfsomzet
(miljoen euro)
< € 7.5
€ 7.5 - € 50
€ 50 - € 500
> € 500
niet van toepassing

Contributie per jaar
(ex BTW)
€ 542
€ 1,627
€ 5,424
€ 10,848
€ 77

De contributie wordt met 50% verminderd als de certificaathouder met overtuigende documentatie kan
aantonen dat Weidezuivel 5% of minder van de totale jaaromzet van de certificaathouder uitmaakt. Deze
uitzondering geldt niet voor certificaathouders met een jaaromzet van weidemelkproducten van meer
dan 25 miljoen euro, noch voor Boerderijzuivelbedrijven.
Contributie voor licentiehouders
Bedrijven die een licentieovereenkomst met de stichting hebben afgesloten betalen de contributie voor
licentiehouders. De contributie geldt per kalenderjaar met ingang van het eerste jaar na het aangaan
van de licentieovereenkomst. De contributie voor licentiehouders is tot nader order vastgesteld op nul
euro (€ 0,=).
Contributie voor Certificerende Instellingen
Certificerende Instellingen met een overeenkomst met de stichting betalen de contributie voor Certificerende Instellingen. De contributie is vastgesteld op € 5,166 (excl. BTW).
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Criteria voor flexibele implementatie van weidegang
Om tegemoet te komen aan melkveehouders die behoefte hebben aan meer flexibiliteit bij weidegang
is er een alternatief naast weidegang 120/6, namelijk weidegang 120/720. Daarnaast kunnen melkveehouders kiezen voor een meetsysteem voor individuele koeregistratie van weidetijd.

Aanvullende voorwaarden bij weidegang 120/720
-

Voorafgaand aan het weideseizoen informeert de melkveehouder de certificaathouder dat hij van
deze optie gebruikt wil maken.

-

De melkveehouder maakt gebruik van een centraal registratiesysteem van de certificaathouder
waarin de melkveehouder voor iedere dag dat er geweid wordt de start- en eindtijd van weiden
registreert

-

Uit de registratie volgt dat de melkveehouder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen
voor weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar weidt.

-

De CI gebruikt de registratie van de melkveehouder om inspecties te plannen op een moment dat
de koeien weiden.

Aanvullende voorwaarden bij meetsysteem
-

Voorafgaand aan het weideseizoen informeert de melkveehouder de certificaathouder dat hij van
deze optie gebruikt wil maken.

-

De melkveehouder maakt gebruik van een door Stichting Weidegang goedgekeurd meetsysteem.
Een overzicht van goedgekeurde meetsystemen wordt gepubliceerd op de website www.weidemelk.nl

-

Uit de registratie volgt dat de melkveehouder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen
voor weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar weidt.

-

Tijdens een inspectie geeft de melkveehouder de inspecteur op verzoek inzicht in de werking van
en metingen die zijn geregistreerd door het meetsysteem.

-

Met de meetsystemen wordt de individuele weidetijd per koe per dag gemeten. Op basis hiervan
wordt berekend of een bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor weidegang. Dat gaat als volgt:

-

o

De individuele weidetijd van alle melkgevende koeien telt mee. De koeien in de eerste 14
dagen van lactatie worden niet meegeteld. De individuele weidetijd per koe wordt per dag
gemeten.

o

Heeft minimaal 90% van de koeien meer dan een uur geweid, dan telt die dag als een
weidedag. Is het minder dan 90%, dan wordt die dag niet meegeteld als een weidedag. Per
jaar moeten er minstens 120 weidedagen behaald zijn.

o

Voor een weidedag wordt vervolgens de gemiddelde weidetijd berekend over de individuele
weidetijden van alle melkgevende koeien op het bedrijf van die dag (m.u.v. koeien in de
eerste 14 dagen van de lactatie).

Voor elke dag wordt een rapport ter beschikking gesteld van het weidemelkbedrijf. Het rapport bevat
relevante informatie over de beweidingsduur die op het melkveebedrijf van toepassing is op die dag
en cumulatief tot de dag van het rapport.
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Voorwaarden weidegang voor melkveebedrijven
Weidegang 120/6

Weidegang 120/720

Weidegang met meetsysteem

Melkveehouder geeft voor de start van het weideseizoen aan bij de certificaathouder welke vorm van
Weidegang gekozen wordt.
Gedurende minimaal zes uur per
dag en ten minste 120 dagen per
jaar alle daarvoor in aanmerking
komende melkgevende koeien op
een weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de
dieren voortdurend hun natuurlijk
graasgedrag kunnen uitoefenen.

Gedurende minimaal 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar
alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op
een weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen.

Alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang Koppelbeweiding is toegedienen tegelijkertijd geweid te worden. Koppelbeweiding en Deelkop- staan. Deelkoppelbeweiding is
pelbeweiding zijn niet toegestaan
niet toegestaan
Onder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang wordt verstaan; alle melkgevende koeien met uitzondering van melkgevende koeien in de eerste 14 dagen van lactatie en
zieke melkgevende koeien.
Er is voldoende grasaanbod in de percelen waarin de koeien geweid worden zodat de koeien voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen vertonen.
Het aantal melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel is maximaal tien (oftewel: per
melkgevende koe is er minstens 0,1 hectare beweidbare huiskavel beschikbaar).
De uiterlijke startdatum van weiden is 15 juni van het betreffende jaar.
Gedurende het weideseizoen wordt een registratie bijgehouden waarin per weidedag de start- en
eindtijd van weiden wordt geregistreerd. Deze registratie moet actueel en accuraat zijn.
Weidegangregistratie mag in een Weidegangregistratie wordt in
eigen systeem worden gedaan.
centraal registratiesysteem van
de certificaathouder gedaan.

Weidegangregistratie wordt
middels een goedgekeurd
meetsysteem voor individuele
koeregistratie van weidetijd
gedaan.

In de periode tussen starttijd en eindtijd van weiden staan alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei.
Voor bedrijven met een automatisch melksysteem geldt de volgende
uitzondering: alle melkgevende koeien die in aanmerking komen
voor weidegang hebben toegang tot de wei, waarbij het is toegestaan dat tijdens de inspectie maximaal 25% van de koeien in de stal
is.

Tijdens Weidegang moeten
alle melkgevende koeien die
in aanmerking komen voor
weidegang toegang hebben
tot de wei, koeien mogen toegang hebben tot de stal.
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Niet-Weidemelk ingrediënten in Weidemelk en Weidezuivelproducten
Het maken van zuivelproducten is een complex proces, waarbij in sommige gevallen het gebruik van
zuivelingrediënten noodzakelijk is om door de consument gewaardeerde producten te kunnen maken.
In het produceren van sommige zuivelproducten is vermenging met niet-Weidemelk zuivelstromen niet
volledig uit te sluiten. Het aandeel niet-Weidemelk dient zo veel mogelijk beperkt te blijven. Daarom
moeten bepaalde regels worden nageleefd. Deze staan hieronder beschreven. In Annex 2 van de algemene voorwaarden zijn de voorwaarden in detail uiteengezet.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Weideconsumptiemelk en overige Weidezuivel:
•

Weideconsumptiemelk mag uitsluitend bestaan uit Weideboerderijmelk. Onvermijdelijke inspoeling
van fracties niet-Weideboerderijmelk, als gevolg van bijvoorbeeld transport en ontvangst, is toegestaan.

•

Overige Weidezuivel wordt onder de volgende condities vervaardigd:

a. Weidezuivel mag alleen met Weideboerderijmelk bereid worden.
b. Randvoorwaarden voortkomend vanuit bijvoorbeeld technologie, procesvereisten en fabriekslayout kunnen leiden tot onvermijdelijke vermenging met niet-Weidezuivelstromen en is beperkt
toegestaan,

c. Slechts indien Weidezuivelingrediënten niet in voldoende kwantiteit, kwaliteit en/of tegen concurrerende prijs beschikbaar zijn, mogen niet-Weidezuivelingrediënten gebruikt worden,

d. Niet-Weidezuivelingrediënten worden uitsluitend toegevoegd vanwege hun functionele, additionele eigenschappen,

e. Het gezamenlijk aandeel niet-Weidezuivel (bedoeld onder b.) en niet-Weide zuivelingrediënten
(bedoeld onder c. en d.) t.o.v. het totale zuiveldeel in een Weidezuivelproduct bedraagt maximaal 5,00 gewichtsprocent (m/m) 2.

2

((massa niet-Weidemelk + massa niet-Weidemelk zuivelingrediënt) / massa van het totale zuiveldeel van het
product) x 100%
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Beslisboom voor certificatie van dienstverleners in de productieketen van weidezuivel
De algemene voorwaarden schrijven voor dat alle schakels in een productieketen voor weidezuivelproducten onafhankelijk moeten worden gecertificeerd. Certificaathouders maken ook vaak gebruik van
diensten van derden - zoals transport, rijping of reiniging van productielocaties - bij de productie van
weidezuivel. Als deze diensten van invloed zijn op hoe de certificaathouder voldoet aan de algemene
voorwaarden, moet deze de diensten opnemen in haar controleplan. Deze externe dienstverleners vallen dan onder het weidegangcertificaat van de certificaathouder. Op basis van onderstaande beslisboom wordt bepaald of een dienstverlener zelf een weidegangcertificaat moet verwerven of dat de
diensten kunnen worden opgenomen in het controleplan van de certificaathouder waar de diensten aan
worden verleend.
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Beoordelingscriteria audits
In deze bijlage zijn de beoordelingscriteria die CI’s gebruiken bij de audits in vertaalde vorm weergeven.
Het betreft een vertaling van de criteria die in het Engels zijn opgesteld. Raadpleeg de voorbeeldovereenkomst met CI’s voor de originele criteria.

Certificaat deel A: Beoordelingscriteria zuivelverwerker, controleplan
A.1.

Heeft het weidezuivelbedrijf een adequate beschrijving gegeven van relevant beleid en definities
en is de reikwijdte en het doel van het controleplan omschreven?

A.2.

Is er een adequate procedure voor het registreren van aangesloten melkveehouders?
a) Zijn intentieverklaringen van aangesloten melkveehouders tijdig en van tevoren verkregen
en vermelden deze duidelijk het type beweiding dat wordt toegepast en de door de melkveehouders gekozen registratieoptie?

A.3.

Is een adequaat besloten schriftelijk of elektronisch register waarin de gegevens van de aangesloten melkveehouders en van de andere weidezuivelbedrijven waarvan weideboerderijmelk
wordt afgenomen, (kunnen) worden verwerkt beschikbaar?
a) Bevat het register ten minste de gegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 5.2 van de
Algemene Voorwaarden?

A.4.

Heeft het weidezuivelbedrijf eisen gesteld aan de inrichting van het bedrijf van de aangesloten
melkveehouder met betrekking tot weidegang en bijbehorende controlepunten waarmee kan worden geborgd dat de aangesloten melkveehouder ook daadwerkelijk weidegang toepast?
a) Omvat dit de eis dat het weideseizoen van aangesloten melkveehouders uiterlijk op 15 juni
begint?
b) Omvat dit een bepaling dat koppelbeweiding alleen is toegestaan wanneer de aangesloten
melkveehouder kiest voor weidegang 120/720 met behulp van een meetsysteem voor registratie van individuele koeregistratie van weidetijd, dat is goedgekeurd door de Stichting
Weidegang?
c) Omvat dit een bepaling dat deelkoppelbeweiding niet toegestaan is?
d) Omvat dit de verplichting van aangesloten melkveehouders om een systeem te onderhouden
waarin de weidegang wordt geregistreerd?

A.5.

Heeft het weidezuivelbedrijf adequate procedures geïmplementeerd voor het faciliteren, verwerken en controleren van de weidegangregistraties van aangesloten melkveehouders?
a) Bij weidegang 120/720: biedt het weidezuivelbedrijf een adequaat centraal registratiesysteem aan zijn aangesloten melkveehouders en heeft het weidezuivelbedrijf adequate procedures geïmplementeerd om de informatie te verkrijgen en te beoordelen die volgt uit het
centrale registratiesysteem of van goedgekeurde meetsystemen voor registratie van individuele koeregistratie van weidetijd?

A.6.

Wordt het werk van de onaangekondigde en aangekondigde inspecties van aangesloten melkveehouders uitgevoerd volgens een auditschema en zorgt dit auditschema ervoor dat alle inspecties worden uitgevoerd tijdens het weideseizoen?
a) Worden inspecties op zodanige wijze uitgevoerd dat de beweidingspraktijk van aangesloten
melkveehouders wordt beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria (inspectiepunten)
die zijn vastgelegd door de stichting?
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b) Is er een procedure ingesteld die ervoor zorgt dat inspecties van aangesloten melkveehouders die gebruik maken van weidegang 120/720 gepland zijn op de dagen en tijden waarop
de koeien zullen weiden?
c) Zorgt het auditschema ervoor dat de volgende minimale aantallen inspecties per jaar worden
uitgevoerd?
i)

Minimaal 10% van alle aangesloten melkveehouders wordt selectief geïnspecteerd
op basis van een risicobeoordeling door het Weidezuivelbedrijf. Deze selectieve inspecties vinden onaangekondigd plaats tijdens het weideseizoen en worden uitgevoerd door een CI die is aangesloten bij de Stichting;

ii)

Minimaal 15% van alle aangesloten melkveehouders wordt geïnspecteerd door een
CI die is aangesloten bij de Stichting; en

iii) Minimaal 15% van alle aangesloten melkveehouders wordt geïnspecteerd door een
CI die is aangesloten bij de Stichting of door het weidezuivelbedrijf.
d) Beschikt het weidezuivelbedrijf over een adequate procedure om de risicobeoordeling uit te
voeren?
e) Beschikt het weidezuivelbedrijf over een adequate procedure voor het opvolgen van inspecties die leiden tot de conclusies ‘twijfel’, ‘geen oordeel’ of ‘voldoet niet’?
A.7.

Heeft het weidezuivelbedrijf een sanctiebeleid geïmplementeerd waarmee melkveehouders die
de status van aangesloten melkveehouder hebben aangevraagd en als zodanig zijn geregistreerd
maar die geen weidegang toepassen volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang een
sanctie opgelegd krijgen?

A.8.

Neemt het weidezuivelbedrijf maatregelen om ervoor te zorgen dat weideboerderijmelk niet wordt
gemengd met andere boerderijmelk, hetzij door het weidezuivelbedrijf zelf, hetzij door een derde
die zij daartoe instrueert?

A.9.

Is er een gedocumenteerde procedure voor het melden van relevante wijzigingen aan de CI?

A.10. Heeft het weidezuivelbedrijf een risico-inventarisatie uitgevoerd om de risico’s van vermenging
van weideboerderijmelk met andere boerderijmelk vast te stellen; worden de kritieke kwesties
beschreven en worden de risico's aantoonbaar beheerst?

Voor de beoordeling van het controleplan van boerderijzuivelbereiders die geen externe boerderijmelk
verkrijgen, zijn de beoordelingscriteria A.1. t/m A.10. niet van toepassing.

Certificaat deel A: Beoordelingscriteria zuivelverwerker, op locatie
A.11. Is er een goedgekeurd controleplan aanwezig?
A.12. Is er een actueel en adequaat register beschikbaar waarin aangesloten melkveehouders die weidemelk leveren of hebben geleverd zijn opgenomen, en worden eventuele wijzigingen duidelijk
weergegeven?
A.13. Zijn de weidegangregistraties van de aangesloten melkveehouders beschikbaar voor inspectie
en tonen deze gegevens aan dat aan de voorwaarden voor weidegang wordt voldaan?
A.14. Hebben melkveehouders een intentieverklaring ondertekend?
A.15. Hebben veehouders tijdig en vooraf aangegeven welk type weidegang gekozen is?
A.16. Worden melkveebedrijven geselecteerd en geïnspecteerd zoals in de voorwaarden is beschreven?
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A.17. Is het minimale aantal te inspecteren melkveehouders behaald?
A.18. Worden, indien van toepassing, sancties op de juiste wijze uitgevoerd?
A.19. Heeft, indien van toepassing, juiste opvolging plaatsgevonden naar aanleiding van eerdere auditbevindingen of auditrapporten?
A.20. Is er een gedocumenteerde procedure voor het melden van relevante wijzigingen aan de CI?

Voor de beoordeling van het controleplan van boerderijzuivelbereiders die geen externe boerderijmelk
verkrijgen, zijn de volgende beoordelingscriteria niet van toepassing: A.12.; A.14.; A.15.; A.16.; A.17.;
A.18.; A.20.

Certificaat deel A: Beoordelingscriteria voor inspecties van melkveebedrijven
1. Weidegangregistratie
1a. Is de registratie correct ingevuld? (voor iedere weidedag de start- en eindtijd van weiden geregistreerd, ten hoogste 7 dagen ontbrekend, weerspiegeling van het werkelijke weidegangregime
van de melkveehouder)
1b. Toont de registratie aan dat weidegang uiterlijk op 15 juni van het lopende jaar is gestart?
1c.* Bij 120/6:
Laat de registratie zien dat er minimaal 6 uur geweid wordt op een weidedag en dat het bereiken
van weidegang gedurende ten minste 6 uur per dag en ten minste 120 dagen haalbaar is in het
lopende jaar?
Bij 120/720:
Laat de registratie zien dat het bereiken van weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten
minste 120 dagen haalbaar is in het lopende jaar?
* niet van toepassing voor melkveehouders met een meetsysteem
2. Grasaanbod
2a. Is het aantal melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang per hectare beweidbare oppervlakte ≤10?
2b. Hebben de melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang voldoende aanbod
van gras, zodat zij voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen?
3. Weidegang infrastructuur en weidegangsignalen
3a. Zijn de beweidingskavels voorzien van voor melkvee geschikte perceelafscheiding?
3b. Zijn de beweidingskavels zichtbaar beweid en stemt het beeld van het graslandgebruik overeen
met de weidegangregistratie?
3c. Is het kavelpad of looproute van/naar de weide zichtbaar in gebruik?
4. Weidegang op het moment van de inspectie
4a. Vindt de inspectie plaats op een moment dat de koeien zouden moeten weiden?
4b. Zijn alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei?
Uitzondering voor AMS: Is ten minste 75% van de melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei?
Uitzondering voor meetsysteem: Hebben alle melkgevende koeien die in aanmerking
komen voor weidegang toegang tot de wei?
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Certificaat deel B: Beoordelingscriteria Rijdende Melkontvangst (RMO)
Algemeen
B.1.

Is er een processchema met betrekking tot het transport van weideboerderijmelk aanwezig en
komt dit overeen met de praktijk?

B.2.

Heeft het weidezuivelbedrijf een risico-inventarisatie uitgevoerd om de risico’s van vermenging
van weidemelk met andere melk tijdens transport vast te stellen; worden de kritieke kwesties
beschreven en worden de risico's aantoonbaar beheerst?

B.3.

Zijn de competenties en verantwoordelijkheden van de transporteur van boerderijmelk vastgelegd
door het weidezuivelbedrijf?

B.4.

Zijn er gedocumenteerde procedures en instructies voor het gescheiden transporteren van weidemelk?

B.5.

Zijn de medewerkers (chauffeurs en andere medewerkers) geïnstrueerd en getraind met betrekking tot het concept van weidemelk en de procedures van gescheiden transport van weidemelk?

B.6.

Is er een gedocumenteerde procedure voor tracking en tracing van weidemelk en kunnen leveringen van weidemelk worden getraceerd naar de leverancier (d.w.z. de aangesloten melkveehouder)?

B.7.

Worden traceerbaarheidstesten, inclusief een massabalans, voor weidemelk ten minste eenmaal
per jaar uitgevoerd?

B.8.

Worden interne audits periodiek uitgevoerd om te bepalen of de juiste werkwijzen worden gehanteerd voor het transport van weidemelk?

B.9.

Worden de gegevens geregistreerd, opdat aantoonbaar is dat de juiste werkwijze met betrekking
tot het transport van weidemelk toegepast is

B.10. Worden registraties ten minste 2 jaar bewaard?
B.11. Is er een gedocumenteerde procedure voor het melden van relevante wijzigingen aan de CI?

Uitvoering van het melktransport (RMO-transport)
B.12. Is vastgelegd en bekend bij welke melkveebedrijven weideboerderijmelk, resp. niet-weideboerderijmelk opgehaald wordt?
B.13. Is er documentatie die laat zien welke voertuigen gebruikt worden voor het transport van de weideboerderijmelk?
B.14. Zijn laadadressen van aangesloten melkveebedrijven gekoppeld aan GPS locaties / is er een
GPS borging middels de boardcomputer van het RMO voertuig?
B.15. Wordt alleen weidemelk opgehaald tijdens een melkverzamelroute?
B.16. Zijn in geval van compartimentering één of meer compartimenten met overige melk gevuld? Indien dit het geval is, welke maatregelen worden genomen om vermenging van melk te voorkomen?
B.17. Wordt het voertuig voor transport van melk gereinigd voorafgaand aan het transport van weidemelk, of is op een andere wijze aantoonbaar dat niet-weidemelk zich niet kan vermengen met
weidemelk?
•
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•

Spoelen met water (i.p.v. reinigen) is toegestaan, omdat op deze wijze eventuele restanten niet-weidemelk verwijderd worden.

•

Spoelen is niet nodig als kan worden aangetoond dat het voertuig voor melktransport
volledig kan worden afgetapt, zonder dat er restant melk achterblijft.

B.18. Zijn er instructies gegeven met betrekking tot de exacte locatie op het fabrieksterrein waar de
weidemelk moet worden gelost?
B.19. Is de losplaats en/of losleiding voor weidemelk beveiligd tegen het lossen van andere melk?
B.20. Is bij de transporteur inzage in de administratie van aangesloten melkveehouders en voldoen dit
aan de gestelde eisen?

Voor de beoordeling van het controleplan van boerderijzuivelbereiders die geen externe boerderijmelk
verkrijgen, zijn de beoordelingscriteria B.1. t/m B.20. niet van toepassing. In plaats daarvan is het volgende beoordelingscriterium van toepassing: vindt het transport van rauwe melk van de melkveehouderij naar de productielocatie plaats in een gesloten circuit?

Certifcaat Deel C: beoordelingscriteria productielocatie
Algemeen
C.1.

Is de reikwijdte van weidemelk door het weidezuivelbedrijf gedefinieerd?

C.2.

Is er een processchema voor het transporteren, opslaan, verwerken, verfijnen en verpakken van
weidemelk/weidezuivelproducten aanwezig en komt dit overeen met de praktijk?

C.3.

Heeft het weidezuivelbedrijf een risico-inventarisatie uitgevoerd om de risico’s van vermenging
van weidemelk of weidezuivelproducten met andere melk of zuivelproducten tijdens transporteren, opslaan, verwerken, verfijnen en verpakken vast te stellen; worden de kritieke kwesties beschreven en worden de risico's aantoonbaar beheerst?

C.4.

Zijn de competenties en verantwoordelijkheden van de transporteur van boerderijmelk vastgelegd
door het weidezuivelbedrijf?

C.5.

Zijn er gedocumenteerde procedures en instructies voor het gescheiden transporteren, opslaan,
verwerken, verfijnen en verpakken van weidezuivelproducten?

C.6.

Zijn de medewerkers (chauffeurs en andere medewerkers) geïnstrueerd en getraind met betrekking tot het concept van weidemelk en de procedures van gescheiden transporteren, opslaan,
verwerken, verfijnen en verpakken van weidemelk?

C.7.

Is er een gedocumenteerde procedure voor tracking en tracing van weidemelk en kunnen leveringen van weidemelk worden getraceerd naar de leverancier (d.w.z. de aangesloten melkveehouder)?

C.8.

Worden traceerbaarheidstesten, inclusief een massabalans, voor weidemelk ten minste eenmaal
per jaar uitgevoerd?

C.9.

Worden interne audits periodiek uitgevoerd om te bepalen of de juiste werkwijzen worden gehanteerd voor het transporteren, opslaan, verwerken, verfijnen en verpakken van weidemelk?

C.10. Worden de gegevens geregistreerd, opdat aantoonbaar is dat de juiste werkwijze met betrekking
tot het transporteren, opslaan, verwerken, verfijnen en verpakken van weidemelk toegepast is ?
C.11. Worden registraties ten minste 2 jaar bewaard?
C.12. Is er een gedocumenteerde procedure voor het melden van relevante wijzigingen aan de CI
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C.13. Is er een gedocumenteerde procedure voor het nemen van corrigerende maatregelen in gevallen
van non-conformiteit?
C.14. Is er een gedocumenteerde procedure voor uitbestede processen?

Administratie betreffende leveranciers die weideboerderijmelk/weidezuivelproducten leveren
C.15.

Voor ontvangers van boerderijmelk: is er een actueel register beschikbaar waarin aangesloten
melkveehouders die weidemelk leveren of hebben geleverd zijn opgenomen, en worden eventuele wijzigingen duidelijk weergegeven?

C.16.

Voor ontvangers van boerderijmelk: zijn de weidegangregistraties van de aangesloten melkveehouders beschikbaar voor inspectie en tonen deze gegevens aan dat aan de voorwaarden
voor weidegang wordt voldaan?

C.17.

Voor ontvangers van weidezuivelproducten: is er een actueel register beschikbaar van leveranciers die weidezuivelproducten leveren (of geleverd hebben); en worden eventuele wijzigingen duidelijk weergegeven?

Proces van transport, bereiden, verwerken en verpakken
C.18.

Worden enkel zuivelproducten of producten waarvan ten minste 10% van de droge stof bestaat uit zuivelingrediënten verwerkt tot weidemelkproducten?

C.19.

Worden ten behoeve van de bereiding en verwerking van weidezuivelproducten uitsluitend
weideboerderijmelk of weidezuivelproducten van voor weidemelk gecertificeerde bedrijven
ontvangen?
Als weidemelk of weidezuivelproducten niet volledig uit weidemelk worden geproduceerd: voldoet het product aan de minimale vereiste van 95%? ((massa niet-Weidemelk + massa nietWeidemelk zuivelingrediënt) / massa van het totale zuiveldeel van het product) x 100%))

C.20.

Zijn in de fabriek de nodige maatregelen genomen om vermenging van weidemelk met overige
boerderijmelk te voorkomen

C.21.

Vindt het transporteren, opslaan, verwerken, verfijnen en verpakken van de weidezuivelproducten voldoende gescheiden plaats ten opzichte van de niet-weidezuivelproducten en is er
een zodanige werkvolgorde dat er geen vermenging plaatsvindt?

C.22.

Vindt – indien van toepassing – reiniging plaats voorafgaand aan transport, opslag, productie
en verwerking van weideboerderijmelk/ weidezuivelproducten

C.23.

Wordt bij het verpakken een zodanige werkwijze gevolgd dat bij het gebruik van verpakkingen
voor weidezuivelproducten deze ook uitsluitend voor weidezuivelproducten gebruikt worden
en voert het bedrijf daarop controle uit?

C.24.

Is bij de ontvanger van boerderijmelk inzage in de administratie van aangesloten melkveehouders en voldoen dit aan de gestelde eisen

Voor de beoordeling van het controleplan van boerderijzuivelbereiders die geen externe boerderijmelk
verkrijgen, zijn de volgende beoordelingscriteria niet van toepassing: C.3.; C.4.; C.5.; C.9.; C.10.; C14.;
C.15.; C.16.; C.17.; C.20.; C.21.; C.22.; C.24.
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