KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN
I ALGEMENE VOORWAARDEN
KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN
Inleidende bepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Regeling: Kwaliteitsregeling CoMore Vee en Varken, waaronder de Algemene
Voorwaarden, Voorschriften en Beoordelingscriteria.
2. Regelinghouder: CoMore Vee N.V. gezamenlijk met CoMore Varken N.V.
3. CoMore Vee: CoMore Vee N.V.
4. CoMore Varken: CoMore Varken N.V.
5. CoMore Vee en Varken: CoMore Vee N.V. en/of CoMore Varken N.V.
6. Contractant: de be- of verwerker van vlees dan wel de handelaar die slachtdieren
aflevert aan een be- of verwerker van vlees in Nederland.
7. Overeenkomst: overeenkomst tussen CoMore Vee N.V. en/of CoMore Varken N.V.
en contractant in het kader van de Regeling.
8. Deelnemersbijdrage: door contractant aan CoMore Vee N.V. en/of CoMore Varken
N.V. verplicht te betalen deelnemersbijdrage.
9. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
10. Slachtdieren: runderen, kalveren, schapen, varkens en zeugen/beren die voor
slachting zijn bestemd.
11. Categorie 1 dieren: dieren, waarvoor bij de ante mortem keuring door NVWA geen
bemerkingen zijn gemaakt.
12. OMC: Ongeschikt voor Menselijke Consumptie; gehele of gedeeltelijke afkeuring van
een dier voor menselijke consumptie of voorwaardelijke goedkeuring van een dier of
onderdelen van een dier door de NVWA, bij de post mortem keuring.
13. I&R-nummer: identificatiecode ter identificatie en registratie van een dier, zoals
bedoeld in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren.
14. Koppel: een groep van bij elkaar gehuisveste dieren op één locatie met een Uniek
Bedrijfs Nummer (UBN) als bedoeld in de Regeling Identificatie en Registratie van
dieren;
15. Raad van Advies Kwaliteit: college van vertegenwoordigers samengesteld uit diverse
geledingen binnen de vee- en vleessector.
Beheer en toezicht
Artikel 2
1. De Regelinghouder is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van de
Regeling.
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Doel
Artikel 3
1. De Regeling beoogt de kwaliteit van dieren die ter slacht op het bedrijf van contractant
worden aangeboden te verbeteren.
Aanmelding en overeenkomst
Artikel 4
1. Het bedrijf waarmee een rechtspersoon wenst deel te nemen aan de Regeling wordt
hiertoe door degene die het bedrijf uitoefent of doet uitoefenen aangemeld bij CoMore
Vee en Varken.
2. Na aanmelding als bedoeld in het eerste lid, wordt de overeenkomst gesloten.
3. In de overeenkomst, zoals bedoeld in het tweede lid, dienen ten minste opgenomen te
worden de naam van de rechtspersoon die de overeenkomst sluit en de naam, de
rechtsvorm, het adres en de aard van het betreffende bedrijf.
Naleving Regeling
Artikel 5
1. Elk bedrijf dat deelneemt aan de Regeling is verplicht het bepaalde bij of krachtens de
overeenkomst en de Regeling strikt na te leven .
2. Contractant verbindt zich deel te nemen aan de Regeling met alle slachtdieren die
worden be- of verwerkt bij contractant en/of aangeboden aan een be- of verwerker.
Wijziging Regeling en overeenkomst
Artikel 6
1. Wijzigingen in de Regeling, die door de Regelinghouder zijn vastgesteld, worden geacht
in de overeenkomst door te werken. Contractant is verplicht deze wijzigingen strikt na te
leven en/of te doen naleven.
2. Wijzigingen in de Voorschriften en Beoordelingscriteria worden voorafgaand aan de
vaststelling door de Regelinghouder besproken met de Raad van Advies Kwaliteit.
3. Wijzigingen in de Regeling worden door of namens de Regelinghouder tijdig bekend
gemaakt aan contractant.
4. Een exemplaar van de Regeling kan worden opgevraagd bij de Regelinghouder en is te
vinden op www.co-more.nl.
Meldingsplicht wijzigingen
Artikel 7
1. Elk bedrijf is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de bedrijfsvoering die van
invloed is / kan zijn op de overeenkomst, onverwijld schriftelijk te melden aan CoMore
Vee en Varken.
2. Als wijziging als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste aangemerkt:
a. (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf
b. beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt;
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c. wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;
d. overdracht van het bedrijf.
Kosten deelname
Artikel 8
1. Contractant betaalt een verplichte deelnemersbijdrage voor deelname aan de Regeling.
Deze deelnemersbijdrage is gerelateerd aan het totale aantal slachtdieren van
contractant en kan per diersoort en – klasse verschillen.
2. De deelnemersbijdrage wordt door CoMore Vee en Varken vastgesteld en kan worden
gewijzigd.
3. De deelnemersbijdrage wordt vermeld op de website van CoMore en dient door
contractant op de door CoMore Vee en Varken aangegeven wijze te worden voldaan.
4. Naast de deelnemersbijdrage voor deelname aan de Regeling, zijn kosten verschuldigd
in geval van herstelcontrole.
Toezicht en beoordeling
Artikel 9
1. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
Regeling of de overeenkomst, worden door of namens CoMore Vee en Varken controles
uitgevoerd ten aanzien van de bedrijven.
2. CoMore Vee en Varken beoordelen aan de hand van de Voorschriften en de
Beoordelingscriteria of contractant voldoet aan het bepaalde in de Regeling.
3. Bij niet, of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde in de Regeling wordt een
maatregel toegepast tegen contractant.
4. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen is het bepaalde bij of krachtens de
Beoordelingscriteria van toepassing.
5. De maatregelen kunnen bestaan uit:
a. een schriftelijke waarschuwing;
b. een herstelcontrole;
c. schorsing;
d. uitsluiting.
Compensatie
Artikel 10
1.
2.

3.
4.

Contractant kan een verzoek tot compensatie doen aan CoMore Vee en
Varken bij een gehele of gedeeltelijke OMC verklaring van een dier of onderdelen ervan.
Contractant komt slechts voor eventuele compensatie in aanmerking indien voldaan
wordt aan het bepaalde in de Regeling, waaronder de Voorschriften en
Beoordelingscriteria.
Eventuele compensatie is onderhevig aan kortingsregelingen zoals beschreven in de
Beoordelingscriteria.
CoMore Vee en Varken zijn nimmer verplicht tot compensatie.
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Voorlichting
Artikel 11
1. CoMore Vee en Varken kunnen gevraagd of ongevraagd voorlichting geven aan
contractant over het verbeteren van de kwaliteit van slachtdieren van contractant en het
voorkomen en verminderen van OMC verklaringen op het bedrijf van contractant.
Bezwaar
Artikel 12
1. In het geval dat contractant zich niet kan vinden in een besluit van CoMore Vee en
Varken ingevolge deze Regeling, kan contractant hiertegen schriftelijk gemotiveerd,
binnen vier weken na het omstreden besluit, bezwaar maken bij CoMore Vee en Varken.
2. CoMore Vee en Varken zullen het bezwaar in behandeling nemen en hier binnen zes
weken gemotiveerd op reageren.
3. Alle geschillen, welke tussen CoMore Vee en Varken en contractant bestaan na
behandeling van het bezwaar, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Slotbepalingen
Artikel 13
1. Deze Regeling kan worden aangehaald als “Kwaliteitsregeling CoMore Vee en Varken”.
2. Deze Regeling treedt in werking op 1 juli 2013.
Voor het bestuur,

C.P.V. van der Weg
18 juni 2013
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II VOORSCHRIFTEN KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN

Voorschrift
1. Contractant heeft de Overeenkomst tot deelname aan
de Regeling gesloten.
2. Contractant is gehouden de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de keuring van slachtdieren op zijn bedrijf
na te leven.
3. De keuring van slachtdieren op het bedrijf van
contractant vindt plaats door of onder
verantwoordelijkheid van de NVWA.
4. Het slachtbedrijf van contractant is door de NVWA
erkend.
5. Contractant verstrekt binnen 30 dagen na slachting aan
CoMore Vee en Varken een bewijs van OMC verklaring,
afgegeven door de NVWA. Op dit bewijs is minimaal
vermeld:
a. De naam van contractant;
b. Diersoort;
c. Datum van slachting;
d. Het I&R-nummer;
e. De benaming van de OMC verklaarde of
voorwaardelijk goedgekeurde delen, en het gewicht
ervan;
f. De reden van OMC verklaring of voorwaardelijke
goedkeuring.
6. De slachtdieren op het bedrijf van contractant zijn
afkomstig van bedrijven die voldoen aan het bepaalde in
de Verordening Monitoring Kritische Stoffen (PVV) 2008.
Dit geldt niet voor aanvoer van levende slachtdieren uit
andere lidstaten of derde landen, voor zover deze niet
langer dan twee maanden of, in geval van kalveren, drie
maanden in Nederland aanwezig zijn.
7. De slachtdieren op het bedrijf van contractant zijn
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Interpretatie
Aanwezigheid van deelname
overeenkomst wordt gecontroleerd.
Contractant voldoet aan het bepaalde in de
Regeling Vleeskeuring.

Weging
Licht

De NVWA verricht de vereiste keuring.

Zwaar

De NVWA heeft een erkenningsnummer
verleend.
Bewijs van OMC verklaring van NVWA
moet tijdig kunnen worden beoordeeld.

Zwaar

Controle van het register Monitoring
Kritische Stoffen zoals bedoeld in het
Besluit register en aanmelding monitoring
kritische stoffen (PVV).

Zwaar

Controle deelname erkend

Middel
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Zwaar

Zwaar

afkomstig van bedrijven die voldoen aan het bepaalde in
de Verordening registratie en verantwoording
antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011
respectievelijk de Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV)
2011 respectievelijk de Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV)
2011.
8. Contractant hanteert een inkoopsysteem op zijn bedrijf,
waarbij de kwaliteit van de dieren beoordeeld wordt.
9. De slachtdieren zijn geïdentificeerd in overeenstemming
met het bepaalde in de Regeling identificatie en
registratie van dieren.
10. Van alle aangevoerde slachtdieren is Voedsel Keten
Informatie bekend in overeenstemming met het
bepaalde in EG Verordening nr. 853/2004.
11. Van alle slachtdieren worden door of door zorg van de
contractant de keuringsresultaten geautomatiseerd
teruggekoppeld aan de veehouder.
12. Slachtdieren worden uitsluitend verwerkt voor menselijke
consumptie indien de wachttermijn voor
diergeneesmiddelen in acht is genomen.
13. Op het bedrijf van contractant worden geen dieren
geslacht waarvan duidelijk is dat deze ziek, gewond of
gebrekkig zijn.
14. Contractant neemt alle noodzakelijke maatregelen ter
voorkoming van een OMC verklaring.
15. Contractant hanteert een goede hygiënepraktijk en
hanteert procedures met betrekking tot:

kwaliteitssysteem of controle in de zin van
de Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik.

Een goede kwaliteit van dieren dient te
worden nagestreefd.
Ieder dier dient te zijn voorzien van een
voorgeschreven identificatiemerk.

Licht

De VKI informatie dient tijdig, in
overeenstemming met het ter zake
bepaalde in EG Verordening nr. 853/2004,
bij de slachterij aanwezig te zijn.
Contractant maakt actief gebruik van
InfoRund, InfoSchaap, InfoGeit, InfoVarken
of andere wijze van digitale
gegevensoverdracht.
De voorgeschreven wachttermijn dient in
acht te worden genomen.

Middel

Er worden geen zieke, gewonde of
gebrekkige dieren geslacht.

Middel

OMC verklaring wordt waar mogelijk
voorkomen.
Er wordt een goede hygiënepraktijk
gehanteerd mede ter voorkoming van
verspreiding zoönosen.

Zwaar

a. controle en informatie over de voedselketen;
b. het ontwerp en het onderhoud van de gebouwen
en de uitrusting;
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Middel

Middel

Middel

Zwaar

c. de hygiëne voor, tijdens en na het
productieproces;
d. persoonlijke hygiëne;
e. de opleidingen rond de thema’s “hygiëne” en
“werkmethoden”;
f. ongediertebestrijding;
g. de waterkwaliteit;
h. de temperatuurbeheersing, en
i. controles van levensmiddelen die het bedrijf
worden binnengebracht of verlaten, en de
bijbehorende documentatie.
16. Contractant hanteert procedures die minimaal criteria
bevat zoals opgenomen in HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point).
17. Contractant houdt een klachtenregister bij van klachten
van belanghebbenden ten aanzien van zijn producten.
In dit register zijn de aard van de klacht en de genomen
maatregelen beschreven.
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Criteria HACCP worden gehanteerd.
Ook andere systemen voldoen aan
deze eisen, zoals IFS en BRC.
Klacht: iedere uiting van ongenoegen
van belanghebbenden ten aanzien van
het product.
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Zwaar

Licht

III

BEOORDELINGSCRITERIA

Artikel 1
De tekortkomingen op de Voorschriften zijn ingedeeld in drie categorieën: licht, middel en
zwaar.
Artikel 2
1. Indien voldaan wordt aan de Regeling, kan contractant, in geval van een OMC verklaring
binnen het bedrijf van contractant, aan CoMore Vee en Varken om compensatie in
verband met de OMC verklaring verzoeken.
2. Uitsluitend indien slachtdieren bij de ante mortem keuring door de dierenarts van de
NVWA in Categorie 1 zijn ingedeeld kan een verzoek tot compensatie in behandeling
worden genomen.
3. Een verzoek tot compensatie wordt beoordeeld en afgehandeld door een beoordelaar
van CoMore Vee en Varken overeenkomstig het bepaalde in deze Regeling.
4. Eventuele compensatie door CoMore Vee en Varken vindt plaats overeenkomstig de
door CoMore Vee en Varken vastgestelde bedragen en in overeenstemming met het
bepaalde in deze Beoordelingscriteria. De compensatie is gebaseerd op in de media
gepubliceerde vleesprijzen en door CoMore Vee en Varken gedane opvragen.
5. Bij de bepaling van de compensatie kan rekening worden gehouden met de restwaarde
na de OMC verklaring en bijkomende kosten, voor zover dit naar het oordeel van de
Regelinghouder bijdraagt aan de doelstelling van de Regeling.
6. Na beoordeling besluiten CoMore Vee en Varken of compensatie aan contractant zal
worden verleend en wordt de hoogte van de compensatie bepaald.
7. Het in lid 6 bedoelde besluit zal binnen 30 dagen na het verzoek tot compensatie door
CoMore Vee en Varken aan contractant worden meegedeeld.
8. Alle verzoeken tot compensatie zullen door CoMore Vee en Varken op redelijke wijze
worden beoordeeld indien deze passen binnen de Regeling.
9. Periodiek zullen de beoordelingen door een auditor van CoMore Vee en Varken worden
getoetst.
10. CoMore Vee en Varken nemen een verzoek tot compensatie in behandeling, maar zijn
nimmer verplicht enige compensatie aan contractant te verlenen.
11. De contractant dient een sluitende en controleerbare administratie inzake de OMC
verklaringen te overleggen.
Artikel 3
1. Indien tijdens een controle een tekortkoming op de naleving van de Voorschriften wordt
geconstateerd, wordt op een eventuele compensatie, als bedoeld in artikel 2 van de
Beoordelingscriteria, een kortingspercentage toegepast of geconstateerd dat niet wordt
voldaan aan de Regeling. Het kortingspercentage is afhankelijk van de weging van het
Voorschrift in verband waarmee de tekortkoming is geconstateerd.
2. De kortingspercentages zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Pagina 8 van 11

Kwaliteitsregeling CoMore Vee en Varken, versie 13 juni 2013

1 of meer licht en geen middel of zwaar
1 of meer middel en geen zwaar

10% korting op eventuele compensatie
25% korting op eventuele compensatie

1, 2 of 3 zwaar

50% korting op eventuele compensatie

4 of meer zwaar

Contractant voldoet niet aan de Regeling

3. De korting wordt toegepast vanaf de dag waarop de controle waarbij de tekortkoming is
geconstateerd, heeft plaats gevonden tot de datum dat de tekortkoming hersteld is
gemeld. Is de betreffende tekortkoming ook geconstateerd in het jaar voorafgaand aan
de laatste controle, dan dient de tekortkoming binnen 6 weken te worden hersteld.
Herstel dient aangetoond te worden middels een herstelcontrole. Deze controle kan, op
aangeven van CoMore Vee en Varken plaatsvinden op basis van een administratieve
aanvulling, dan wel een controlebezoek aan het bedrijf van contractant. Contractant kan
gevraagd worden vooraf een Plan van Aanpak te overleggen.
4. Indien uit de herstelcontrole geen of onvoldoende herstel blijkt, wordt contractant
geschorst van deelname aan de Regeling gedurende een periode van maximaal 6
maanden. Indien binnen deze periode van schorsing geen herstel van de betreffende
tekortkoming plaatsvindt, wordt contractant uitgesloten van deelname aan de Regeling
gedurende zes maanden.
5. Indien is geconstateerd dat contractant niet voldoet aan de Regeling, kan, op verzoek
van contractant, een nieuwe controle plaatsvinden. Contractant kan gevraagd worden
vooraf een Plan van Aanpak te overleggen. Deze nieuwe controle vindt niet eerder plaats
dan 6 weken vanaf de dag waarop de controle waarbij de tekortkomingen zijn
geconstateerd heeft plaatsgevonden.
6. De in lid 5 bedoelde controle kan niet plaatsvinden gedurende de periode van uitsluiting,
zoals bedoeld in lid 4.
Artikel 4
1. Het percentage van OMC verklaarde organen door de NVWA bij contractant wordt
tenminste jaarlijks berekend op basis van de waarde. Indien dit percentage 10% of
meer boven het landelijk gemiddelde percentage OMC verklaarde organen komt,
wordt op een eventuele compensatie, als bedoeld in artikel 2 van de
Beoordelingscriteria, een kortingspercentage toegepast van 5%.
2. CoMore Vee en Varken kunnen bij vaststelling van het landelijk gemiddelde
onderscheid naar diersoort maken.
3. Tenminste jaarlijks wordt de waarde van de OMC verklaringen bij contractant sedert
de vorige beoordeling berekend. Als de waarde meer dan 10% hoger is dan het
landelijk gemiddelde wordt een korting toegepast van 5% op een eventuele
compensatie, als bedoeld in artikel 2 van de Beoordelingscriteria. Als deze waarde
meer dan 20% hoger is dan het landelijk gemiddelde dan bedraagt de korting 15% op
een eventuele compensatie, als bedoeld in artikel 2 van de Beoordelingscriteria.
4. Voor de kortingen volgens dit artikel kan contractant na 3 maanden een
herbeoordeling aanvragen en kan herstel plaatsvinden op basis van de resultaten
sedert de vorige beoordeling.
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Artikel 5
Kortingen als bedoeld in artikel 3 en 4 worden toegepast op de door CoMore Vee en Varken
vastgestelde compensatietarieven en zijn cumulatief.
Artikel 6
De volgende OMC verklaringen komen in geen geval voor compensatie in aanmerking:
a. die voortvloeien uit molest.
b. die te wijten zijn aan opzet of grove schuld van contractant of zijn ondergeschikten.
c. wegens afwijkende kleur, geur en/of smaak, ontstaan door voedering met producten,
waarvan bekend is dat zij een ongunstige invloed hebben op kleur, geur en/of smaak
van vlees, spek en/of vet. Tot deze producten behoren o.m.: uien, prei, knoflook,
kool, afvallen van kippenslachterijen, vis, vis-afvallen en visproducten.
d. wegens geslachtsgeur bij beren.
e. wegens het aan het betreffende slachtdier toegediende geneesmiddelen, waaronder
antibiotica, dan wel dat aan het dier zijn toegediend krachtens enig wettelijk
voorschrift verboden en/of voor de volksgezondheid schadelijk geachte stoffen.
f. wegens het ontbreken van één of meer organen.
g. welke het gevolg zijn van voor het oog onzichtbare ziekten en/of gebreken waarmede
de leverancier van het slachtdier bekend was op het ogenblik waarop dit dier aan
contractant werd aangeboden.
h. die veroorzaakt zijn door een handelen of nalaten van de veehouder;
i. ten gevolge van een bepaalde afwijking die bij een geheel koppel dieren wordt
aangetroffen.
j. door afwijkingen die voor slachting reeds zichtbaar waren;
k. wegens bezoedeling van vlees en/of organen;
l. welke het gevolg zijn van storingen in het normale slachtproces;
m. ten gevolge van (dier)ziekten en/of zoönosen waarvoor door of namens de overheid
opdracht tot slachting/ruiming is gegeven.
n. wegens varkenspest, mond- en klauwzeer of andere besmettelijke (dier)ziekten en/of
zoönosen;
o. door afwijkend pH;
p. welke het gevolg zijn van het ten onrechte niet aanbieden van een karkas of
karkasonderdelen bij de post mortem keuring;
q. die het gevolg zijn van een verschil in aantal slachtdieren c.q. karkassen bij aanvoer
bij de post mortem keuring ten opzichte van het aantal slachtdieren c.q. karkassen bij
de aanvoer bij de ante mortem keuring.
Artikel 7
1. De volgende OMC verklaring van de in artikel 2 lid 2 genoemde slachtdieren komt
eventueel voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking:
a. gehele of gedeeltelijke OMC verklaring van een dier of onderdelen ervan door de
NVWA;
b. voorwaardelijke goedkeuring, onder voorwaarde van invriezen, van een dier of
onderdelen ervan door de NVWA;
c. gehele OMC verklaring van een dier dat tijdens het verblijf op de slachtplaats waar
het geslacht zou worden, vóór slachting sterft of in nood moet worden gedood. Deze
niet geslachte dieren worden geacht OMC te zijn verklaard.
Voorwaarde hierbij is dat het dier bij aankomst op de slachtplaats door de dierenarts
van de NVWA in Categorie 1 ingedeeld zou zijn.
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2. Uitsluitend de OMC verklaring van de in dit artikel genoemde slachtdieren komt in
aanmerking voor eventuele (gedeeltelijke) compensatie, indien de dieren maximaal 12
uur voorafgaand aan het moment van slachting zijn gelost en geleverd bij contractant en
door contractant als slachtdieren zijn geaccepteerd tot het ogenblik dat de dieren zijn
geslacht of gestorven.
3. In geval van voorwaardelijke goedkeuring, onder voorwaarde van invriezen, of OMC
verklaring van een heel dier door de NVWA, informeert contractant CoMore Vee en
Varken hierover binnen 24 uur na de keuringsbeslissing. Het dier dient te worden
bewaard totdat door CoMore Vee en Varken toestemming tot opruiming is verleend.
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