Rapportage borging weidezuivel
Inleiding
In deze rapportage worden de resultaten van de borging van weidezuivel door Stichting Weidegang
in 2013 en 2014 gepresenteerd.
Weidezuivel en Weidemelklogo
Stichting Weidegang is eigenaar van het Weidemelklogo. Partijen die aan de stichting kunnen
aantonen dat weidezuivel is geproduceerd volgens de criteria zoals vastgelegd in de Algemene
Voorwaarden weidegang en weidezuivel van de Stichting Weidegang kunnen een licentie verkrijgen
voor het gebruik van het Weidemelklogo. Voor de voorwaarden zie
www.weidemelk.nl/voorwaarden.
Weidezuivel is zuivel gemaakt van boerderijmelk afkomstig van melkveebedrijven waar
melkveehouders in hun normale bedrijfsvoering gedurende minimaal zes uur per dag en ten minste
120 dagen per jaar in Nederland alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien laten
grazen op een weide met voldoende grasaanbod, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk
graasgedrag kunnen uitoefenen. Weidezuivel wordt in een gescheiden keten van andere
zuivelproducten geproduceerd.
Systeem borging Weidezuivel
In de borgingssystematiek van de stichting hebben zuivelbedrijven een spilfunctie. Zuivelbedrijven
moeten in een controleplan aantonen dat:



Toeleverende melkveehouders hun koeien weiden volgens de definitie van de stichting
Weidezuivel in een gescheiden keten wordt geproduceerd

Zuivelbedrijven die niet rechtstreeks afnemen van melkveehouders mogen enkel weidezuivel
afnemen van door de stichting gecertificeerde leveranciers.
Een certificerende instelling, met een contract met de stichting, audit het controleplan van de
zuivelonderneming. Hierbij wordt gekeken of het controleplan voldoende garanties biedt om
weidezuivel volgens de criteria te produceren en of het controleplan is geïmplementeerd in de
bedrijfsvoering van de zuivelonderneming. Daarnaast controleert de Certificerende Instelling 10%
van toeleverende melkveehouders zelfstandig.
Resultaten 2013 en 2014
Certificerende Instellingen
In de rapportageperiode had de stichting één contract met een certificerende instelling: Qlip B.V.
gevestigd te Leusden.
Zuivelondernemingen
In december 2014 hadden 12 zuivelondernemingen een geldig Certificaat Weidegang, waarvan 2
bedrijven een deelcertificaat A (Audit Aangesloten Melkveehouders) en een deelcertificaat B (Audit
RMO) hadden en 8 een deelcertificaat C (Audit productielocatie) hadden. Twee zuivelbedrijven
hadden een volledig Certificaat Weidegang, bestaande uit deelcertificaten A, B en C.
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Melkveehouders
In onderstaande tabel staan de resultaten van de controles van melkveehouders. Melkveehouders
moeten jaarlijks aan de zuivelonderneming aan het begin van het weideseizoen een verklaring
aanleveren. Bij de controles wordt onderscheid gemaakt naar controles die worden uitgevoerd door
zuivelondernemingen vanuit hun eigen controleplan en de aanvullende controles van de
Certificerende Instelling in opdracht van de stichting (steekproef van 10%).
Tabel 1: Controle melkveehouders
2013

2014

9802

9441

39,6%

67,1%

29,4%
10,2%

56,9%
10,3%

10,1%

8,1%

Positieve beoordelingen (% van gecontroleerde melkveehouders) 95,5%
Negatieve beoordelingen (% van gecontroleerde melkveehouders) 4,5%

97,4%
2,6%

Aantal deelnemende melkveehouders
Gecontroleerde melkveehouders
 door Zuivelonderneming gecontroleerd

 door CI gecontroleerd
Hercontroles (% van gecontroleerde melkveehouders)

Een deel van de controles van de zuivelondernemingen bij melkveehouders is gebaseerd op een
risicobeoordeling vanuit de zuivelonderneming. Melkveehouders met een hoog risicoprofiel
(gebaseerd op historie en inrichting bedrijf) worden vaker gecontroleerd.
De belangrijkste redenen voor hercontroles zijn dat registratie over weidegang onvoldoende is
ingevuld en dat er op het moment van controle geen of onvoldoende koeien in de weide lopen. Voor
dat laatste kunnen praktische redenen vanuit de bedrijfsvoering van de melkveehouder ten
grondslag liggen, bijvoorbeeld omdat de controle plaatsvind op het tijdstip rond het melken of omdat
de weersomstandigheden (veel regen of te warm) op de betreffende dag het niet toelaten om de
koeien te weiden. Bij een administratieve tekortkoming wordt bij hercontrole gecontroleerd of deze
tekortkoming is hersteld. Als bij de eerste controle geen of onvoldoende koeien buiten lopen wordt
bij de hercontrole beoordeeld of dit wel het geval is.
Belangrijkste redenen voor een negatieve beoordeling zijn de constatering dat er structureel
onvoldoende koeien in de weide lopen om de norm van 120 dagen, 6 uur in te vullen en de
constatering dat de koeien onvoldoende grasaanbod hebben, zodat de dieren onvoldoende hun
natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen. Melkveehouders met een negatieve beoordeling zijn door
de zuivelonderneming verwijderd als leverancier van weideboerderijmelk.
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