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Vereniging zonder winstoogmerk MilkBE 

 

Commissie Botulisme  

 

 

 

Intern Reglement, goedgekeurd door het bestuursorgaan op 22 november 2019. 
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0. Inleiding 

 
Dit intern reglement omvat de afspraken omtrent beslissingsbevoegdheid en dagelijkse werking van de 
Commissie Botulisme, ter aanvulling van en verduidelijking bij de statuten en het reglement van orde 
van MilkBE. Deze commissie staat in voor de toepassing van de botulismeprotocollen en levert advies 
betreffende de eventuele herziening van het steunprogramma. 
 

 

1. Samenstelling 

 
1.1 De Commissie Botulisme bestaat uit vijf leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de 

producenten. Bij een vacature kunnen de personen die in de Commissie wensen te zetelen hun 

kandidatuur kenbaar maken aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan van MilkBE beslist over de 

samenstelling van de commissie.  

 

1.2 De leden van de commissie kiezen een voorzitter. 

 

1.3 Het bestuursorgaan duidt een secretaris aan voor de commissie. De secretaris voorziet in de 

inhoudelijke ondersteuning: de secretaris levert adviezen aan de commissieleden omtrent de 

binnenkomende steunaanvragen en beheert de protocollen betreffende het steunprogramma. 

 

 

2. Bevoegdheden 

 

2.1 De commissie stelt haar eigen intern reglement samen en legt dit voor ter goedkeuring door het 

bestuursorgaan. 

 

2.2  De commissie levert adviezen aan het bestuursorgaan betreffende de protocollen waartegen 

de commissie een steunaanvraag aftoetst. Het bestuursorgaan staat in voor de goedkeuring van het 

steunprogramma in zijn geheel. 

 

2.3  De commissie kan autonoom beslissen over de toekenning van steun aan een melkveehouder 

wiens beslag getroffen werd door botulisme, zolang dit binnen de begroting valt. Beslissingen hiertoe 

kunnen schriftelijk vallen. Beslissingen worden steeds meegedeeld aan het bestuursorgaan van MilkBE. 
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2.4 De commissie beheert haar eigen budget en reserves, binnen de algemene begroting van 

MilkBE. De secretaris staat in voor de opvolging ervan. Indien het uitbetalen van een positief 

beoordeelde steunaanvraag zou leiden tot een overschrijding van het toegekende budget, kan de 

commissie niet beslissen over de uitbetaling van de toegekende tussenkomst. In voorkomend geval 

wordt de beslissing overgedragen aan het bestuursorgaan van MilkBE. 

 

 
3. Behandeling van een steunaanvraag 

 
3.1  Bij ontvangst van een volledige steunaanvraag formuleert de secretaris een korte reactie aan 

de aanvrager en legt de secretaris een advies bij de aanvraag voor aan de commissie. De secretaris 

brengt de betrokken producent zo snel mogelijk op de hoogte van de beslissing van de commissie. Bij 

een positief besluit betreffende de steunaanvraag, voert het secretariaat de betaling uit. De betaling 

wordt uitgevoerd in de maand na het ontvangst van de volledige steunaanvraag. Het secretariaat maakt 

een fiscale fiche op. Ook bij een negatief besluit informeert de secretaris de betrokken producent. 

 

3.2  Er bestaat een mogelijkheid tot beroep. Bij een negatief besluit, heeft de producent de 

mogelijkheid beroep in te dienen. Dit gebeurt via brief t.a.v. de voorzitter van MilkBE, verstuurd naar de 

zetel van MilkBE. De producent heeft hiervoor 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop hij/zij 

op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, nodigt 

het bestuursorgaan de producent uit de nodige bewijsstukken voor te leggen. Ook wordt het advies van 

de Commissie Botulisme ingewonnen. Vervolgens besluit het bestuursorgaan tijdens haar 

eerstvolgende vergadering over het al dan niet terecht zijn van de steunaanvraag. Bij een positief besluit 

betreffende de steunaanvraag, voert het secretariaat de betaling uit. Bij een negatief besluit wordt het 

dossier gesloten. 

 


