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Brancheorganisatie M¡lkBE wil samenwerking zuivelketen versterken
Verklaring b¡j de oprichting van MilkBE vzw

De landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ-CBL kennen

een lange traditie van interprofessionele samenwerking. Het begon zo'n 50 jaar geleden met de
oprichting van de Comité's voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de melk. Eind jaren

'90 werd het kwaliteitsborgingsprogramma IKM uitgerold, in 2006 volgde de oprichting van de Nationale

Interprofessionele Zuivelcommissie (NIZ). Ook in moeilijkere tijden vonden de schakels van de
zuivelketen oplossingen door nauwer samen te werken. Zo werd eind 2009, slechts enkele maanden na
de zuivelcrisis, de'Gedragscode voor de relaties tussen melkleveraars en kopers van melk'ondertekend.
Na 2 jaar intense voorbereiding rolden de landbouworganisaties en BCZ-CBL samen in 2014 de
'Duurzaamheidsmonitoring van de zuivelsector' uit over het hele land. Hiermee stimuleert de zuivelketen
de duurzaamheidsinitiatieven op het vlak van melkproductie, melkophaling en melkverwerking.
Heel veel van deze initiatieven kwamen tot stand via informele interprofessionele overlegstructuren. Nu

de overheid op verschillende beleidsniveaus zich terugtrekt van het beheer van dossiers en gezien het
toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen, hebben de landbouworganisaties en BCZCBL beslist om hun samenwerking te formaliseren in een brancheorganisatie. Frankrijk en Nederland

hebben met respectievelijk de CNIEL en ZuivelNL reeds kunnen aantonen wat het potentieel is van een

officiële brancheorgan isatie,

Engagement
De landbouworganisaties van het Agrofront en BCZ-CBL engageren zich bij deze:

1.

Om de vzw MilkBE, brancheorganisatie van de zuivelketen, op te richten en aldus de huidige
interprofessionele samenwerking

in een formele juridische structuur te

bestendigen en te

versterken.

2.

Om samen de ambities van de zuivelsector uit te dragen en samen te zoeken naar antwoorden
op sectorale en maatschappelijke vraagstukken.

3. Om via MilkBE te werken aan een verdere verduurzaming van de zuivelketen in België.
4, Om via MilkBE actief te zijn op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen
tot meerwaarde leidt en tot win-win-situaties voor elk van de schakels. In eerste instantie betreft
d

it:

a. Kwaliteit en de samenstelling van de melk,
b. Borgingssystemen voor de Integrale Kwaliteitszorg
c, Voedselveiligheid,
d. Duurzaamheid doorheen de zuivelketen, en
e. Relaties tussen producenten en de zuivelindustrie.

Melk (IKM),

5. Om waar mogelijk en gewenst met één stem te spreken.
6. Om het goede imago van de ganse zuivelketen in het algemeen, en van melk en zuivelproducten
in het bijzonder te ondersteunen en te bevorderen.

7.

Om informatie over de zuivelsector en over de zuivelmarkt ter beschikking te stellen en te
verspreiden.

B.

Om samen te werken met partnerorganisaties om de beoogde doelstellingen te realiseren.

9.

Om samen te werken met de overheden op federaal en regionaal vlak en om via coördinatie te
streven naar een maximaal gelijk speelveld over het ganse land.

Leden en partners

De leden zijn organisaties die de schakel van de productie en de verwerking van de melk
vertegenwoord igen

:

1. De landbouworganisaties

van het Agrofront (ABS, BB et FWA) als vertegenwoordigers van de

melkveehouderij

2.

BCZ-CBL als vertegenwoordiger van de zuivelindustrie

Andere organisaties kunnen partner worden van de brancheorganisatie MilkBE voor zover ze actief en
relevant zijn voor de zuivelsector. De Raad van Bestuur van MilkBE spreekt zich uit over het aannemen

van partners.

Start M¡lkBE
MilkBE gaat onmiddellijk van start en neemt bij de aanvang volgende taken op zich:

1.

jaarlijks zo'n 1.700 analyses laat
uitvoeren bij erkende labo's op potentieel aanwezige contaminanten in melk, Dit programma
wordt overgenomen uit het Sanitair Fonds Zuivel.

2.

De terugbetaling van de waarde van de melk in geval van Botulisme op een melkveebedrijf. Ook

De organisatie en het beheervan Monimilk, een programma dat

dit luik wordt overgenomen uit het Sanitair Fonds.

3.

Het lidmaatschap en de werking van het Belgische Comité van IDF, de wereldzuivelbond
(International Dairy Federation). IDF is op wereldvlak actief op de terreinen van zuivel en
gezondheid, duurzaamheid, voedselveiligheid

4.

4

- kwaliteit,

en productstandaarden.

in MilkBE
geintegreerd worden. Het betreft de interprofessionele werkgroep van IKM, NIZ, het
interprofessioneel overleg Duurzaamheid en het interprofessioneel overleg "relaties tussen
Daarnaast zullen de

huidige informele overlegorganen als formele werkgroepen

producenten en de zuivelindustrie",

MilkBE zal gefinancierd worden door een heffing op de melk , die zowel door de melkveehouders als door

de zuivelindustrie betaald wordt, De nieuwe heffing voor MilkBE wordt volledig gecompenseerd door een

daling van de heffing op melk in het Sanitair Fonds.
Het secretariaat zal gevestigd zijn bij BCZ-CBL, Kol. Begaultlaan 1A Bus 11, 3012 Leuven.

Maatscha ppelij ke vera ntwoordelijkheid
Met MilkBE zetten landbouworganisaties en BCZ-CBL een nieuwe stap naar een hechtere samenwerking

tussen beide schakels van de zuivelketen. Deze samenwerking heeft in het verleden bewezen dat dit

leidt tot duidelijke voordelen en win-win-situaties voor zowel de melkveehouders als voor

de

zuivelindustrie. Ook buitenlandse ervaringen bevestigen dit.
MilkBE zet in op een sterke zuivelketen, in het belang van al haar leden, maar ook in een bredere context

waarin de sector haar maatschappelijke verantwoordelijkheden wil opnemen.
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