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REGLEMENT KAAS VAN DE BOERDERIJ 

 

 

1. Naam (= woordelement): KAAS VAN DE BOERDERIJ 

 

2. Specifieke productie en of bereidingswijze 

KAAS VAN DE BOERDERIJ is kaas die in Nederland op de boerderij (melkproductiebedrijf) is bereid. De melk moet 

voor ten minste de helft (50%) afkomstig zijn van de eigen melkveestapel. Er mag melk van ten hoogste twee 

melkveehouders (met melk van zelfde diersoort) worden bijgekocht. De bijgekochte hoeveelheid mag in totaal niet meer 

bedragen dan de productie van het eigen bedrijf en moet uit Nederland afkomstig zijn. De bereider is zelf 

verantwoordelijk voor een juiste administratie van de aangekochte melk.  

De bereidingslocatie en de locatie van de melkveestapel zijn op één locatie gesitueerd. Indien deze twee gescheiden 

zijn dan is de afstand maximaal 5 kilometer hemelsbreed.  

Het woord-/beeldmerk KAAS VAN DE BOERDERIJ geldt voor kaas gemaakt van melk van landbouwhuisdieren: koeien, 

schapen, geiten en buffelkoeien. 

 

3. De gebruikte grondstof is melk, al dan niet – eventueel gedeeltelijk – ontroomd. 
 
4. Producten die worden gerekend tot KAAS VAN DE BOERDERIJ: Alle soorten kaas gemaakt op het 

melkproductiebedrijf (de boerderij), die voldoen aan de wettelijke1)  definitie van kaas.  
 

5. Hygiëne-eisen 

Bereiders van kaas van de boerderij dienen minimaal te voldoen aan de Hygiënecode voor Boerderijzuivelbereiding en 

dienen in bezit te zijn van een COKZ-erkenning in het kader van EU-hygiënepakket. 

 

6. Bescherming 

Alleen bedrijven die kunnen aantonen aan de genoemde specificaties te voldoen èn lid zijn van de Bond van Boerderij-

Zuivelbereiders, kunnen gebruik maken van het collectieve keurmerk voor Kaas van de Boerderij. Per bedrijf wordt bij 

aanvraag om het keurmerk te gebruiken een verklaring gevraagd waarin men aangeeft aan de specificaties te voldoen. 

Deelnemers gaan door het ondertekenen van de verklaring voor het gebruik van het beeld-woordmerk Kaas van de 

Boerderij, akkoord dat de Bond van Boerderijzuivelbereiders (theoretische) controle kan uitvoeren op het gebruiksrecht 

van het woord-/beeldmerk en om de relevante bedrijfsgegevens voor het woord-beeldmerk te controleren zoals die in 

de eigen administratie zijn geregistreerd. Het gaat daarbij om de volgende bedrijfsgegevens: 

• kilogrammen verkochte producten in een kalenderjaar en de daarbij behorende melkequivalenten; 

• kilogrammen aangekochte melk in een kalenderjaar. 

Om de controle te vereenvoudigen wordt vanaf 1 januari 2020 de kaasapp in gebruik genomen. Gebruikers van het 

Kaas van de Boerderij beeld-woordmerk zijn verplicht hier gebruik van te maken. Er zal per gebruiker hiervoor een 

aparte overeenkomst worden aangegaan met Het Kaasmerk Matec. De kosten voor het gebruik zijn voor de verwerker. 

 

7. Keuringen 

Om het niveau van de zuivelproducten hoog te houden worden alle Kaas van de Boerderijbereiders verplicht om 

minimaal één (1) keer per jaar mee te doen aan de keuring. Dit kan een regionale keuring zijn of de Cum Laude 

Awards.  

 

8. Controlebepalingen en sancties 

Op het moment dat een bedrijf niet meer voldoet aan de specificaties voor het gebruik van dit woord-/beeldmerk, dient 

het gebruik per direct gestaakt te worden. Eventuele kaasmerken en promotiemateriaal (waaronder etiketten en 

banderollen), waarin het woord-/beeldmerk gebruikt is, dienen per direct vernietigd te worden of te worden verstuurd 

aan de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. 
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Bij onrechtmatig gebruik van het woord-/beeldmerk is de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders gerechtigd een boete op te 

leggen van minimaal € 5.000,- en maximaal € 10.000,-, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mogelijke 

gevolgen voor de collectieve branche.  

 

9. Beeldelement 

 

 
 

Het woord-/beeldmerk is eigendom van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. Gebruik van het woord-/beeldmerk is 

alleen toegestaan nadat de door de gebruiker ingediende verklaring door het Bestuur van de Bond van Boerderij-

Zuivelbereiders is goedgekeurd. 

Alleen gebruikers van het beeldelement mogen de naam KAAS VAN DE BOERDERIJ gebruiken. 

 

Het beeldelement: caseïnemerk (in tonnetjesvorm) mag enkel de volgende gegevens bevatten:  

- de naam KAAS VAN DE BOERDERIJ 

- de aanduiding NL 

 - het traceerbaarheids nummer en letters 

- de toegepaste (warmte)behandeling melk: bereid met rauwe melk, gethermiseerd, gepasteuriseerd of anderszins 

 

Op de kaas moet ook worden vermeld: 

- De diersoort waarvan de kaas is gemaakt, in geval de kaas is bereid uit melk van geit, schaap of buffel. 

 - Het vetgehalte in de droge stof  
- Naar keuze kan desgewenst nog een typeaanduiding worden toegevoegd.  

 
NB. Bij voldoende afname worden caseïnemerken met deze vermeldingen geproduceerd. Bij onvoldoende afname 
wordt het standaard caseïnemerk gebruikt en vermeldt de bereider zelf de benodigde extra informatie op de kaas. 

 
 
9.    In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. 
 
 
 

Verwijzingen 
1) Gereserveerde aanduidingen (Warenwet) 
2) EG verordening 852/2004 en EG verordening 853/2004
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Verklaring gebruik term en woord-/beeldmerk ‘Kaas van de Boerderij’ 
 

 

Bedrijfsnaam  : ______________________________________________________________ 

Adres   : ______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ______________________________________________________________ 

Telefoon   : ______________________________________________________________ 

Fax    : ______________________________________________________________ 

E-mail   : ______________________________________________________________ 

Website   : ______________________________________________________________ 

 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat de door hem/haar geproduceerde kaas voldoet aan de specificaties zoals die 

beschreven zijn in het document KAAS VAN DE BOERDERIJ en zal wijzigingen in de bedrijfssituatie die invloed hebben op 

gebruik van het woord-/beeldmerk, doorgeven aan de Bond van Boerderijzuivelbereiders. 

 

Ondergetekende verklaart bij controle inzicht te bieden in de gegevens die benodigd zijn om de echtheid, toegepaste 

(warmte)behandeling en herkomst van de KAAS VAN DE BOERDERIJ te herleiden.  

 

 

 

Datum   : ______________________________________________________________ 

Plaats   : ______________________________________________________________ 

Handtekening 

 

 

 

Naam   : ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


