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0. Inleiding 
 
Dit intern reglement omvat de afspraken omtrent beslissingsbevoegdheid en dagelijkse werking van de 
Commissie IDF BENC, ter aanvulling van en verduidelijking bij de statuten en het reglement van orde 
van MilkBE. De Commissie IDF BENC fungeert als Belgisch Nationaal Comité van de Internationale 
Zuivelfederatie (International Dairy Federation – Fédération International du Lait; IDF – FIL).  
 
 
1. Doelstelling 
 
1.1 De Commissie IDF BENC behartigt de belangen van de Belgische zuivelsector in al haar 
facetten en vertegenwoordigt de Belgische zuivelsector in de Internationale Zuivelfederatie (IDF). 
 
1.2  De Commissie fungeert als sectoraal platform en Belgisch coördinatiepunt voor alle IDF 
gerelateerde zaken en is voor het centrale IDF secretariaat het formele aanspreekpunt van de Belgische 
vertegenwoordiging binnen IDF.  
 
1.3  De Commissie vervult een centrale netwerkfunctie voor allen die vanuit de Belgische context bij 
IDF betrokken zijn en wil deze betrokkenheid stimuleren, ondersteunen en onderhouden.  
 
1.4  Bovenstaande doelstellingen krijgen onder meer vorm door:  

- de behandeling van onderwerpen die binnen IDF aan de orde komen of naar de mening 
van de Commissie aan de orde moeten worden gesteld;  
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- de afvaardiging van deskundigen naar bijeenkomsten in het kader van IDF, in lijn met de 
bepalingen van de statuten van IDF;  

- de afvaardiging van de voorzitter en de secretaris van de Commissie naar de bestuurlijke 
vergaderingen van IDF;  

- de organisatie van congressen, seminaries en soortgelijke activiteiten gelinkt aan de 
werking en/of domeinen van IDF. 

 
2. Activiteiten 
 
2.1 De activiteiten van de Commissie liggen in lijn met de vier strategische aandachtsgebieden van 
IDF die hun uitwerking hebben in de werkzaamheden van de diverse inhoudelijke IDF comités (Standing 
Committees – SC’s, Action Teams en Task Forces), namelijk: 

- duurzaamheid;  
- voedselveiligheid en -kwaliteit;  
- voeding en gezondheid;  
- standaarden.  

 
 
3. Samenstelling 
 
3.1 Het lidmaatschap van de Commissie IDF BENC reikt omwille van zijn belangrijke netwerkfunctie 
verder dan alleen de leden-organisaties van MilkBE. Als leden van de Commissie kunnen worden 
toegelaten organisaties en bedrijven die nauw bij de Belgische zuivelsector betrokken zijn en die zich 
willen inzetten voor de doelstellingen van de Commissie.  
 
3.2 De Commissie heeft effectieve en adviserende leden. De leden van MilkBE zijn effectief lid, 
evenals de bedrijven en organisaties die een lidmaatschapsbijdrage betalen. Daarnaast zijn er 
adviserende leden die hiervoor geen bijdrage verschuldigd zijn. Enkel overheden en 
onderzoeksinstellingen kunnen adviserende leden zijn.  
 
3.3 Organisaties die lid willen worden van de Commissie kunnen zich schriftelijk melden bij de 
secretaris. De secretaris zal deze aanmelding ter advies aan de zittende commissieleden overmaken. 
In de eerstvolgende fysieke vergadering van de Commissie wordt het aanmeldingsverzoek voorgelegd 
en wordt er een beslissing genomen.  
 
3.4 Als een lid besluit zich terug te trekken uit de Commissie, dient dit schriftelijk aan de secretaris 
kenbaar te worden gemaakt. In geval van terugtrekking blijft de lidmaatschapsbijdrage van het lopende 
jaar verschuldigd. 
 
3.5 Leden die handelingen treffen die indruisen tegen de doelstellingen van de Commissie kunnen 
met een drie vierde meerderheid van stemmen uitgesloten worden. In geval van uitsluiting blijft de 
lidmaatschapsbijdrage van het lopende jaar verschuldigd. 
 
 
4. Werking 
 
4.1  De Commissie fungeert als het Belgisch Nationaal Comité van IDF en kan formeel in IDF 
vertegenwoordigd worden door de voorzitter en/of de secretaris. In geval van verhindering kan vanuit 
de Commissie een vervanger worden aangewezen. 
 
4.2 In de Commissie hebben de aanwezige effectieve leden stemrecht. Bij besluitvorming wordt 
gestreefd naar consensus. In geval van stemming vindt besluitvorming plaats met drie vierde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
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4.3  Binnen het kader van haar doelstellingen en budget kan de Commissie autonoom beslissingen 
nemen en uitvoeren. Dit geldt expliciet voor haar rol als Belgisch Nationaal Comité van IDF.    
 
4.4 De leden van de Commissie kiezen onder zich, bij drie vierde meerderheid, een voorzitter en 
een ondervoorzitter. 
 
4.5  De leden duiden een secretaris aan voor de Commissie. De secretaris van de Commissie 
fungeert tevens als Nationaal Secretaris van IDF BENC en vertegenwoordigt de Commissie in die 
hoedanigheid in het secretarissenoverleg van IDF. 
 
4.6  De Commissie vergadert minimaal 2 keer per jaar. 
 
 
5. Financiering en begroting 
 
5.1  De leden van MilkBE leveren minimaal 90% van het werkingsbudget van de Commissie IDF 
BENC. Maximaal 10% van het werkingsbudget wordt verhaald op de overige effectieve leden van de 
Commissie. 
 
5.2 Binnen MilkBE beschikt de Commissie IDF BENC over een trekkingsrecht van €150 000 als 
borg en voorfinanciering voor de organisatie van IDF events (cfr. 1. Doelstelling). Daarnaast kan in 
uitzonderlijke gevallen beroep gedaan worden op extra middelen mits een gemotiveerd voorstel bij het 
bestuursorgaan van MilkBE wordt neergelegd en door MilkBE wordt goedgekeurd. Het trekkingsrecht 
wordt als een bijzondere reserve opgenomen in de rekeningen van MilkBE. 
 
5.3  De Commissie stelt jaarlijks voor 30 augustus een begroting voor het volgende jaar op. De 
begroting wordt ter goedkeuring aan het bestuursorgaan van MilkBE overgemaakt. De begroting omvat 
onder andere de financiering van het lidmaatschap van IDF en het ondersteunende secretariaat. Daarin 
worden ook begrepen de reis- en verblijfskosten van de secretaris, voor zover die direct samenhangen 
met de functie van Nationaal Secretaris. Reis- en verblijfskosten die individuele leden van de Commissie 
maken in relatie tot IDF activiteiten zijn voor rekening van de afvaardigende organisatie. 


