Kwaliteitszorg Onderhoud
Melkinstallaties

Organisatorisch protocol technische specificatie “Nieuw type of gewijzigde silotank”.

Inleiding
Een in Nederland geplaatste silotank, welke gebruikt wordt voor melkkoeling en bewaring
dient te voldoen aan een aantal voorschriften en vereisten. De plaatsing dient naast
bouwvoorschriften ook te voldoen aan voorschriften van de zuivelfabriek waaraan geleverd
wordt (o.a. bereikbaarheid, binnen/buiten en uitloop/kraan). Verder is het van belang er een
goedkeuring wordt verkregen op basis van een technische beschrijving en bevestiging
daarop van de leverancier en een toetsing op het kunnen aanleveren van een representatief
uitbetalingsmelkmonster. Aan dit laatste wordt door Stichting KOM invulling gegeven waarbij
goedkeuring leidt tot plaatsing op de ‘witte lijst’ van silotanks.
De goedkeuring wordt vooreerst verstrekt op basis van één tank, van dit nieuwe type en
op basis van een bepaalde grootte en vulling.
Indien wijzigingen worden aangebracht aan een type silotank met goedkeuring, dient de
melkveehouder de ontvanger van boerderijmelk daarover te informeren. De ontvanger
van boerderijmelk administreert de wijziging en beoordeelt of een nieuwe typekeuring
noodzakelijk is.
Wijzigingen in techniek en gebruik aangebracht door de leverancier bij een bepaalde type
silotank dienen te allen tijde gemeld worden aan stichting KOM en kunnen leiden tot een
nieuwe volledige of gedeeltelijke toetsing.
Onderstaand het stappenplan om tot goedkeuring van een nieuw type of gewijzigde silotank
te komen.

Uitvoeringsstappen
•

Leverancier meldt bij stichting KOM dat er een nieuwe silotank in ontwikkeling is / in
afronding zit.

•

Stichting KOM informeert de leverancier over de werkwijze (organisatorisch - en
technische protocol).

•

De leverancier doet een formele aanmelding en stuurt de benodigde documenten en
verklaringen mee.

•

Op basis van deze aanmelding zal een offerte worden opgesteld. Na ondertekening zal
de uitvoering in de planning worden opgenomen

•

Stichting KOM zorgt voor opname op de “witte lijst” als “in behandeling” en doet ook de
melding naar de ontvangers van rauwe melk 1).

•

De leverancier meldt waar en wanneer de silotank geplaatst wordt.
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•

Stichting KOM coördineert dat de monsternamen gepland worden in afstemming met
Qlip en ontvanger van boerderijmelk waarbij de leverancier wordt geïnformeerd.

•

Stichting KOM beoordeelt de monstername resultaten en vervolledigd het
goedkeuringsrapport


Indien de monsterresultaten niet voldoen, vindt er terugkoppeling plaats naar de
leverancier. De ontvangers van rauwe melk worden hierover geïnformeerd.

•

Stichting KOM stuurt het goedkeuringsrapport naar de leverancier en wijzigt op de
“witte lijst” de status van “in behandeling” naar “goedgekeurd”. De ontvangers van
rauwe melk worden hierover geïnformeerd inclusief de rapportage.

1)

Namens de ontvangers van rauwe melk loopt de communicatie en informatiestroom via NZO als vertegenwoordigende partij.

