Jaarverslag 2021

Voorwoord
“De Europese Green Deal wordt een belangrijke
leidraad voor de activiteiten van MilkBE”
MilkBE bestaat op 18 maart 2021 twee jaar. Tijd
voor een eerste jaarverslag. Inderdaad, vorig
jaar zorgde Covid-19 voor onverwachte prioriteiten. Maar zeker in woelige tijden staat MilkBE
in dienst van de Belgische melkveehouderij
en zuivelindustrie. In dit jaarverslag tonen we
waar MilkBE voor staat en welke meerwaarde
de jonge brancheorganisatie biedt. We starten
met een summiere toelichting over MilkBE
zelf en presenteren u vervolgens een blik op de
belangrijkste verwezenlijkingen tijdens het
afgelopen werkjaar via interviews met betrokkenen. Een eerste realisatie is het invoeren van
de hygiënescore en de verplichting tot registratie
van antibioticagebruik in het IKM-lastenboek.
Bovenop de vooruitgang op domeinen zoals
duurzaamheid en kwaliteit, hield MilkBE zich
dit jaar onvermijdelijk ook bezig met het binnen
de perken houden van de impact van de corona
crisis op de zuivelsector. Om nog beter met onze
stakeholders en uiteraard met melkveehouders
en zuivelindustrie te kunnen communiceren,
lanceerden we recent de website milkbe.org.
U vindt er informatie over de werking en prioriteiten van MilkBE en een antwoord op heel
wat vragen.

Wat het komende werkjaar betreft, weten we
dat de Europese Green Deal een belangrijke
leidraad wordt voor de activiteiten van MilkBE.
Zo zal er nog verder ingezet worden op duurzaamheid en digitalisering. De voorbereidende
werken in het voorbije jaar zullen hun vruchten
afwerpen in de vorm van een grondige upgrade
van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. Daarnaast
willen we ook enkele dierziekteprogramma’s
wat hoger op onze agenda plaatsen. Naast de
directe impact van een dierziekte op het melkveebedrijf zelf, wordt het belang van een goed
opvolgingsprogramma steeds belangrijker om
afzetmogelijkheden van zuivelproducten in
verre landen te vrijwaren. Verder is ook ons
programma voor de monitoring van eventuele
contaminanten in melk aan een grondige
evaluatie toe. Voor de jonge brancheorganisatie
MilkBE ligt er alvast heel wat werk op de plank.
Dirk Van De Keere
Melkveehouder en voorzitter van MilkBE
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Over MilkBE

De vzw MilkBE is de erkende brancheorganisatie
voor de Belgische zuivelsector waarin enerzijds
de producenten van melk en anderzijds de kopers
en verwerkers van melk vertegenwoordigd zijn.
MilkBE biedt een platform voor dialoog en de
mogelijkheid om op een gestructureerde manier
tot algemeen gedragen standpunten te komen.
MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen
tot meerwaarde leidt. Dit geldt in het bijzonder
op het vlak van kwaliteit en samenstelling van
de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de
keten en relaties tussen de producenten en de
zuivelindustrie.
MilkBE is beheerder van enkele belangrijke
interprofessionele projecten:
– IKM, het integrale kwaliteitssysteem met
privaat lastenboek voor de melkveehouderij,
– de Duurzaamheidsmonitor,
– Monimilk, het sectorale monitorings
programma voor contaminanten,
– het Solidariteitsfonds Botulisme, en
– de gedragscode Contractualisatie.

Leden en partners
 Leden
Er is in België reeds geruime tijd een informele
samenwerking tussen de in het AGROFront
verenigde landbouworganisaties en de federatie
van de zuivelindustrie. De betrokken organisaties
besloten dat een meer gestructureerde samenwerking opportuun is voor de werking van de
zuivelsector en vormden daarom in 2019 samen
de vzw MilkBE. De oprichtende organisaties
van MilkBE zijn dus ABS, Boerenbond, FWA
en BCZ-CBL.
 Partners
MilkBE kan organisaties erkennen als partner.
Zij moeten sterk betrokken zijn bij de Belgische
zuivelsector. Tevens is het belangrijk dat zij
willen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van MilkBE. Momenteel heeft MilkBE
drie partners: Comité du Lait, MCC-Vlaanderen
en IKM-Vlaanderen.
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Domeinen
 Duurzaamheid
De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt
voor MilkBE. Het duurzaamheidsprogramma werd al
sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. De
Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. Zo
worden deze niet enkel in kaart gebracht, maar kan via
benchmarking en sensibilisering ingezet worden op
een verdere verduurzaming. Daarnaast toont de sector
op deze manier, met feiten en cijfers, dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en haar
steentje bijdraagt aan oplossingen voor de problematiek
met betrekking tot klimaat, dierenwelzijn en bio
diversiteit.
 Kwaliteit
MilkBE vindt een borging van de kwaliteit doorheen de
volledige keten belangrijk. Zo werd er al in 2000 voor
gekozen om vragen van afnemers over bijvoorbeeld
hygiëne en dierenwelzijn in de melkveehouderij te
bundelen in het privaat lastenboek IKM. De kwaliteit
van de geleverde melk wordt zeer frequent bepaald.
Daarnaast is er de sectorbrede monitoring Monimilk
die nagaat of er zeker geen contaminanten in de melk
zitten zoals residuen van pesticiden of ontsmettingsmiddelen. Daarnaast zetten we in op verantwoord
antibioticagebruik in de melkveehouderij en zien we
er streng op toe dat er geen residuen van diergeneesmiddelen in melk zitten.

 Ketenrelaties
Om goed samen te kunnen werken in de keten, zijn
duidelijke afspraken tussen enerzijds de producenten
van melk en anderzijds de zuivelindustrie onontbeerlijk.
MilkBE biedt dan ook een platform om over al dan niet
contractuele afspraken te overleggen en werkte een
gedragscode uit met duidelijke minimale afspraken die
best tussen beide partijen worden gemaakt.

Financiën
De werking van MilkBE wordt volledig gefinancierd
door de sector: zowel door de kopers als door de producenten van melk. De verschillende projecten van MilkBE
zijn daardoor toegankelijk voor alle partijen die aan
MilkBE bijdragen.
 Inkomsten
De inning gebeurt hoofdzakelijk via de aangesloten
kopers, die het deel ten laste van de producenten mogen
afhouden van de melkgeldafrekening. Alle bijdragen
zijn uitgedrukt per liter geleverde melk. De hogere
bijdrage voor de producenten in 2021 is het gevolg van
een bijdrageverhoging gelinkt aan het Fonds Botulisme.
 Uitgaven
Vanaf 2021 maakt de Belgische tak van de International
Dairy Federation (IDF) deel uit van MilkBE. De vroegere
vzw werd opgeheven en de reserves werden overgedragen aan MilkBE. Voor 2021 is een begroting opgemaakt
ter waarde van bijna 590.000 euro. De grootste uitgaveposten van MilkBE zijn het Fonds Botulisme en het
monitoringsprogramma Monimilk.

Inkomsten (in euro)
Budget	  2020	  2021
Bijdrage producenten *
288.000
325.000
Bijdrage kopers*
248.000
255.000
Betalende diensten	  6.500	  6.500
Overige	  2.500	  2.500
Totaal
545.000
589.000
* geteld per liter

Uitgaven (in euro)
Budget	  2020	  2021
Botulisme
188.000
223.000
Monimilk
169.000
171.000
IDF 	 55.500	 58.000
Duurzaamheid	 20.000	 25.000
Communicatie	 10.000	 11.000
Algemene werking	  99.500
101.000
Totaal
542.000
589.000

MilkBE – Jaarverslag 2021

5

Activiteitenrapport
Om een duidelijk beeld te schetsen van de grootste verwezenlijkingen van MilkBE het afgelopen werkjaar, laten
we enkele leden en partners aan het woord
over één van de domeinen die
hen nauw aan het hart
liggen.

1 Communicatie
Naast een goede interne werking, kan een brancheorganisatie haar bestaan maar recht
vaardigen indien anderen ook overtuigd zijn van haar meerwaarde. Marc Decoster, melkveehouder (vertegenwoordiger van de FWA) en ondervoorzitter van MilkBE is de geknipte
persoon om ons uit te leggen hoe dat juist gebeurt.
Toont MilkBE genoeg wat haar meerwaarde is
voor de zuivelketen?
Marc: “Uiteraard zijn we een jonge organisatie,
maar op korte tijd heeft MilkBE toch al heel wat
kunnen verwezenlijken binnen de domeinen
Duurzaamheid, Kwaliteit en Ketenrelaties. We
besloten dus dat de tijd rijp is om meer naar
buiten te komen. We willen aan een breder
publiek tonen waar MilkBE voor staat en welke
meerwaarde ze kan bieden voor alle schakels
in de zuivelketen.”
Welke concrete stappen zijn er al gezet?
Marc: “Het afgelopen jaar heeft MilkBE ingezet
op het af en toe verspreiden van een thematisch
persbericht. We spraken bijvoorbeeld over het
botulismefonds, het kwaliteitshandboek IKM

en de registratie van het antibioticagebruik in
de melkveehouderij. Deze berichten werden
steeds goed opgenomen in de landbouwpers en
zorgden voor visibiliteit. Op onze tweede verjaardag lanceerden we onze eigen website en
ook dit jaarverslag draagt bij tot de transparantie.
In die lijn willen we verder gaan.”

“Op onze tweede verjaardag
lanceerden we onze eigen website
en ook dit jaarverslag draagt bij
tot de transparantie”
Marc Decoster
Melkveehouder en ondervoorzitter van MilkBE
MilkBE – Jaarverslag 2021
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2 Coronacrisis
Uiteraard heeft de coronapandemie ook de werking van MilkBE sterk beïnvloed.
Koen Lommelen, hoofd Buitendienst & Certificatie bij MCC-Vlaanderen, en Eddy Leloup,
bestuurder van MilkBE en directeur Milk & Farms bij Milcobel, zijn de geschikte
personen om ons hierover in te lichten.
Heeft Covid-19 ook binnen de zuivelsector
roet in het eten gegooid?
Eddy: “Zeker en vast! De overheid heeft dras
tische maatregelen moeten opleggen om de
verspreiding van het coronavirus een halt toe te
roepen. Deze maatregelen waren ook voelbaar
binnen de zuivelsector. Vooral de sluiting van de
horeca en foodservice zorgde voor een verminderde afzet van bepaalde zuivelproducten.”
Koen: “Niet alleen de afzet werd beïnvloed, meer
direct beperkten de maatregelen ook ons gaan
en staan: fieldmensen, auditors en adviseurs
mochten niet zomaar een bezoek brengen aan
melkveebedrijven, vergaderingen moesten
digitaal plaatsvinden en ook voor opleidingen
moest er een alternatief worden gevonden.”
Welke acties zijn er genomen om de melk
ophaling en -verwerking verder te zetten?
Eddy: “RMO-chauffeurs zijn een onmisbare
schakel in de keten. Bij de eerste lockdown werd
er in eerste instantie gefocust op een duidelijk
hygiëneprotocol dat de verderzetting van de
melkophaling moest toelaten. Ook kwam een
sectoraal noodplan tot stand voor de melk7

MilkBE – Jaarverslag 2021

ophaling en -verwerking bij het uitvallen
van RMO-chauffeurs of medewerkers in de
melkerijen.”
Koen: “Ook de comités zijn onmiddellijk aan de
slag gemoeten. Zo werd er direct een aanpak
bepaald voor het kunnen blijven garanderen van
de kwaliteitscontrole in geval van het uitvallen
van labopersoneel bij MCC of Comité du Lait.
Later werden er ook versoepelingen toegestaan
voor de IKM-audits en werd er een strategie
uitgewerkt om de buitendiensten van MCC
en Comité du Lait, evenals de fieldwerking van
de kopers gaande te kunnen houden. Ook in
het kader van de verplichte opleidingen voor
RMO-chauffeurs hebben we een alternatieve
aanpak aan de dag gelegd.”

“Er werd gefocust op een duidelijk
hygiëneprotocol dat de verderzetting van de melkophaling
moest toelaten”
Eddy Leloup
Bestuurder van MilkBE

3 Botulisme
Mede aan de basis voor de oprichting van MilkBE lag de oprichting van het Fonds Botulisme.
Voor enige toelichting bij het ziektebeeld en het fonds richten we ons tot Hendrik Van den
Haute, melkveehouder en vertegenwoordiger van ABS binnen MilkBE.
Wat is botulisme juist en kan je het vermijden?
Hendrik: “Botulisme wordt veroorzaakt door
een bacterie die aanwezig is in kadavers en mest
van wilde vogels en pluimvee. Resten hiervan
kunnen in het ruwvoer, drinkwater of stalstrooisel terechtkomen en zo runderen besmetten.
Jammer genoeg is botulisme niet te behandelen.
Dit betekent dat preventie essentieel is. Zo
moeten drinkbakken schoon gehouden worden,
kunnen jagers het maaiveld best vrijmaken,
wordt er liefst faunavriendelijk gemaaid en moet
ieder contact tussen runderen en pluimvee
(-mest/-strooisel) vermeden worden.”
Hoe belangrijk is de oprichting van het Fonds
Botulisme voor de melkveehouderij?
Hendrik: “Botulisme is geen internationaal
erkende ziekte, waardoor een tussenkomst
vanuit het Sanitair Fonds niet mogelijk is.
Botulisme is immers een ziekteverschijnsel ten

gevolge van een vergiftiging, maar wel met
potentieel zeer grote gevolgen voor een rundveebedrijf. Het solidariteitsfonds van MilkBE
keert een financiële tussenkomst uit aan
melkveehouders die te maken krijgen met een
niet te vermijden botulisme-uitbraak. Er is
een vergoeding voorzien ter waarde van de
vernietigde melk en er is ook een bijkomende
tussenkomst mogelijk in geval van zware
sterfte onder de melkkoeien.”

“MilkBE keert een tussenkomst
uit aan melkveehouders die te
maken krijgen met een botulismeuitbraak”
Hendrik Van den Haute
Melkveehouder en bestuurder van MilkBE
MilkBE – Jaarverslag 2021
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4 Duurzaamheid
Verder verduurzamen is zeer belangrijk voor de hele zuivelsector. Dat vindt ook Renaat
Debergh, ondervoorzitter van MilkBE en afgevaardigd bestuurder van BCZ-CBL. Hij neemt
ook de rol van voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid voor zijn rekening. De werkgroep
heeft het voorbije jaar intensief gewerkt om de upgrade en digitalisering van de Duurzaam
heidsmonitor voor te bereiden.
De Duurzaamheidsmonitor bestaat al sinds
2014, waarom is een upgrade noodzakelijk?
Renaat: “Voor het bestaan van MilkBE, werd de
Duurzaamheidsmonitor beheerd onder de vorm
van een interprofessionele samenwerking tussen
de zuivelindustrie en de landbouworganisaties.
Met de oprichting van MilkBE werd deze
ondergebracht in de werkgroep Duurzaamheid.
We zijn ondertussen meer dan 6 jaar verder en
zowel de maatschappij als de sector zijn sterk
veranderd. Duurzaamheid staat nog hoger op
de agenda van beleidsmakers, met de EU Green
Deal en de regionale klimaatplannen. Maar
het is ook véél belangrijker geworden voor de
consument en deze trend is ook in onze buurlanden merkbaar. Daarom wou de zuivelsector
nog een stapje verder gaan met de Duurzaamheidsmonitor.”
Wat houdt die upgrade dan exact in?
Renaat: “MilkBE is al lang bezig aan de voor
bereiding hiervan en heeft al de inhoudelijke
grote pijlers uitgetekend. Zo wordt ‘Klimaat’ een
nieuw thema, en zal er nog meer aandacht zijn
9
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voor dierenwelzijn. Tot slot zullen we ook sterk
inzetten op digitalisering. De melkveehouder
wordt immers administratief ontlast door
data op te vragen bij andere organisaties die al
geborgd zijn. Dit kan enkel na akkoord van de
melkveehouder zelf en hierbij zullen de dataplatformen DjustConnect van ILVO en WALLeSMART van Eléveo een belangrijke rol vervullen.
Ook zal de driejaarlijkse audit al online vooringevuld kunnen worden door de melkveehouder,
zodat de auditor deze snel en efficiënt kan beoordelen. Momenteel lopen de gesprekken over
deze digitale tool. Er wordt verwacht dat de
volledige upgrade nog dit jaar zal afgerond zijn.
Ik kijk er alvast reikhalzend naar uit!

“‘Klimaat’ wordt een nieuw thema
en er zal nog meer aandacht zijn
voor dierenwelzijn”
Renaat Debergh
Ondervoorzitter van MilkBE
en voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid

5 IKM
Wie anders dan Alain Masure, operationeel directeur bij FWA en voorzitter van de MilkBEwerkgroep IKM kan ons het beste schetsen welke meerwaarde IKM-certificatie biedt en
welke recentelijke ontwikkelingen zich binnen IKM hebben voorgedaan?
IKM bestaat al 20 jaar, gebeuren er nog updates
aan het lastenboek?
Alain: “Inderdaad bestaat het kwaliteitssysteem
IKM al een hele poos. Maar een IKM-certificaat
blijft ook echt relevant voor de melkveehouder.
Het lastenboek bevat niet alleen de wettelijke
eisen, maar ook meer en meer bovenwettelijke
criteria die maatschappelijk belang hebben voor
de zuivelsector en zelfs voor de volledige maatschappij. De twee meest recente en ingrijpende
aanpassingen aan het IKM-lastenboek zijn de
verplichte registratie van het antibioticagebruik
in de melkveehouderij en de toegenomen aandacht voor hygiëne op de boerderij. Voor dit
laatste punt ontwikkelden we een nieuwe tool:
de hygiënescore.”
Welke meerwaarde biedt de nieuwe hygiëne
score?
Alain: “De hygiënescore maakt het voor de
auditoren makkelijker om tot een objectieve
beoordeling te komen. Dat is belangrijk, want de
hygiënescore heeft een directe invloed op de

termijn van het IKM-certificaat. Voor de individuele beoordelingspunten waarop laag wordt
gescoord, moet bij een volgende IKM-audit
verbetering worden aangetoond en bij een herhaald lage score wordt er geen certificaat uitgereikt. De kans op een onaangekondigde audit
verhoogt ook voor bedrijven met een lage score.
Zo willen we de vinger aan de pols houden en
aanzetten tot een snelle verbetering van de
situatie. De hygiëne op het melkveebedrijf heeft
immers een belangrijk aandeel in de algemene
imagovorming voor onze sector.”

“De hygiëne op het melkveebedrijf
heeft een belangrijk aandeel in
de algemene imagovorming voor
onze sector”
Alain Masure
Bestuurder van MilkBE
en voorzitter van de werkgroep IKM
MilkBE – Jaarverslag 2021 10

6 Kwaliteit
Reeds voor de oprichting van MilkBE, bestond er een informeel overlegorgaan waarin
zuivelindustrie en landbouworganisaties samen overlegden over de kwaliteitscontrole op
rauwe melk. Emile Piraux, directeur van het Comité du Lait en voorzitter van de MilkBEwerkgroep Kwaliteit, legt ons uit wat het afgelopen jaar binnen dit domein zoal de
aandachtspunten waren van MilkBE.
Antibioticagebruik in de veehouderij krijgt
steeds meer aandacht, is dit ook zo in de
zuivelsector?
Emile: “Graag wil ik benadrukken dat de melkveehouderij geen grootgebruiker is van anti
biotica, maar uiteraard worden diergenees
middelen wel toegediend wanneer dat nodig is.
Het registreren van het antibioticagebruik bij
melkvee is verplicht in het IKM-lastenboek.
Zo wil MilkBE aansporen tot een nog meer
beredeneerd antibioticagebruik en werken we
instrumenten uit om de melkveehouder hierin
bij te staan. Daarnaast werd een uitgebreide
Q&A opgesteld om de consulenten van de
landbouworganisaties en de fieldmensen van
de melkkopers een overzichtelijk naslagwerk te
bieden. Antibioticaresistentie komt hierin aan
bod, maar evengoed de analysemethodiek voor
hoevestalen en de opvolging bij de producent
in geval van ongunstige resultaten. Ook de
ingangscontrole uitgevoerd door de melkerijen
vlak voor het lossen van de melk wordt er
uitgebreid in besproken.”
Hoe wordt er vermeden dat er antibiotica
11
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zitten in melk en zuivelproducten?
Emile: “In de zuivelsector gebruiken we de term
remstoffen voor de residuen van antibiotica die
eventueel te vinden kunnen zijn in melk. Elke
levering wordt gecontroleerd op niveau van
de boerderij en voordat de melk in de melkerij
wordt geaccepteerd, wordt er elke keer nog eens
getest op de aanwezigheid van remstoffen.
Indien er ondanks alle getroffen maatregelen
toch remstoffen gedetecteerd zouden worden,
wordt de melk vernietigd. Deze controle is van
groot belang gezien ze bepaalt of de melk wordt
uitbetaald of niet. Daarom houdt MilkBE het
correcte verloop van de ingangscontrole bij de
melkerij in het oog en onderzoeken we of en
hoe dit nog beter zou kunnen.”

“MilkBE wil aansporen tot een
nog meer beredeneerd antibioticagebruik en wil de melkveehouder
hierin bijstaan”
Emile Piraux
Voorzitter van de werkgroep Kwaliteit

7 Monimilk
Ook het beheer van Monimilk, de monitoring op contaminanten in melk, kwam onder de
paraplu van MilkBE terecht. Voor een toelichting over het programma en de situatie in 2020
gaan we in gesprek met Lien Callewaert, senior Food Law manager bij BCZ-CBL en voor
zitter van de werkgroep Monimilk.
Hoe verliep de monstername tijdens het
afgelopen coronajaar?
Lien: “Met enige trots kan ik melden dat alle
voor 2020 geplande analyses zijn uitgevoerd.
Omwille van de lockdown is een deel van de
analyses van april uitgesteld moeten worden,
maar dat hebben we later ingehaald. Er werden
976 hoevemonsters en 547 RMO-monsters
genomen, aangevuld met 144 monsters van
consumptiemelk, boter, kaas en melkpoeder.
Tenslotte werden 53 monsters specifiek op
buitenlandse RMO-melk genomen voor
bijkomende analyses. Dit brengt het totaal
aantal genomen stalen op maar liefst 1742.
Het is een heus huzarenstuk geweest om dat
samen met de comités en de labo’s mooi
rond te krijgen.”
Blijven de resultaten even uitstekend als de
voorgaande jaren?
Lien: “Inderdaad kunnen we goed nieuws

brengen: ook in 2020 werd er voor geen enkele
van de stalen een overschrijding vastgesteld.
Ook voor ons project rond de verlaging van de
aanwezigheid van chloraten in rauwe melk zijn
goede stappen gezet. Ondanks de drastische
verstrenging van de Europese norm, werden er
in slechts 3 RMO-stalen chloraten gedetecteerd.
Om goed zicht te hebben op de situatie werd er
aan deze waarnemingen een grondig onderzoek
gekoppeld, tot op het niveau van de betrokken
melkleveraars. Zo zie je maar, ook zonder
echte overschrijdingen zet MilkBE volop in
op preventie en opvolging.”

“Ook in 2020 werd er voor
geen enkele van de stalen een
overschrijding vastgesteld”
Lien Callewaert
Voorzitter van de werkgroep Monimilk
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8 Ketenrelaties
Binnen het domein ketenrelaties buigt MilkBE zich onder meer over het interprofessionele
kader rond de relatie tussen enerzijds de producent van melk en anderzijds de zuivelindustrie.
Hoe dat juist gebeurt, vragen we aan Roel Vaes, adviseur Rundvee bij Boerenbond.
Welke afspraken zijn er over de relatie tussen
producent en koper?
Roel: “Al in 2009 legde de zuivelsector concrete
aanbevelingen vast in een gedragscode voor de
vorming van geschreven akkoorden tussen een
melkleveraar en zijn koper. Deze code bevat
onder andere clausules over de minimale opzegtermijn en de manier van communiceren over
de leveringsvoorwaarden. Binnen MilkBE is er
nu meer mogelijkheid tot voortgezet overleg
over de gedragscode.”
Het voortgezet overleg kan dan tot een actuali
sering van de gedragscode leiden?
Roel: “Zo is dat. Recent werd er flexibiliteit toegevoegd aan het wettelijk kader voor de uitbetaling van melk naar kwaliteit. In die context is er
besloten de gedragscode uit te breiden. Zo is er
nu het engagement van de kopers tot een inten13
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sieve opvolging en begeleiding voor leveraars
van melk met afwijkende of mindere kwaliteit.
Uiteraard wordt verwacht dat de producent
hierin zijn medewerking verleent en zich engageert om rekening te houden met de geleverde
adviezen. Ook stelt een nieuwe paragraaf dat
wanneer een koper veranderingen wil door
voeren inzake de betaling van de kwaliteit van
de melk er voorafgaandelijk een overleg moet
plaatsvinden met de leveraars.”

“De kopers engageren zich voor
een intensieve opvolging en
begeleiding voor leveraars van
melk met afwijkende kwaliteit”
Roel Vaes
Bestuurder van MilkBE

9 Belgisch Comité IDF
Afgelopen jaar werd de aparte vzw voor het Belgische Comité van IDF (International Dairy
Federation) opgeheven en geïntegreerd in de werking van MilkBE. Binnen IDF wordt onder
meer ingezet op wetenschappelijk onderzoek op vlak van duurzaamheid. Dr. Nico Peiren,
onderzoeker Veehouderij - Emissies en Klimaat bij het ILVO en lid van het Duurzaamheids
comité van IDF geeft ons wat meer informatie.
Hoe draagt IDF bij tot de wetenschappelijke
kennis over duurzaamheid?
Nico: “IDF draagt bij tot de ontwikkeling van
wetenschappelijk onderbouwde, wereldwijd
geharmoniseerde normen en praktijken, om de
zuivelsector te verbeteren ook op het vlak van
duurzaamheid. Daarvoor wordt niet allen met
wetenschappers samengewerkt maar ook
met grote internationale organisaties, zoals
de FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations) en de Internationale Organisatie
voor Standaardisatie (ISO). IDF identificeert
ook leemten in de kennis, prioriteert haar
activiteiten, stelt oplossingen voor en streeft
naar een consensus hierover. Dit zowel op
mondiaal als op lokaal niveau.”

overheid bij lopende projecten. Zo worden
projecten zoals Klimrek (een economisch en
ecologisch verbeter- en verduurzamingstraject
op niveau van de melkveehouder) gebruikt om
de Duurzaamheidsmonitor van MilkBE verder
uit te bouwen met methaan mitigerende strategieën op de melkveebedrijven. Enkele van de
effectieve methaan reducerende voederstrategieën werden bewezen in SMARTmelken. Ook
kunnen onderzoeksresultaten gebruikt worden
om een realistisch en wetenschappelijk onderbouwd beleid op te stellen, zoals de implementatie in het Convenant Enterische Emissies
Rundvee.”

Hoe bewijst dit werk zijn nut binnen België?
Nico: “IDF zorgt voor een belangrijke wisselwerking tussen het onderzoek hier in België en
wat er op internationaal vlak allemaal gebeurt.
Maar dankzij de veelvuldige terugkoppeling
binnen het Belgische Comité van IDF is er ook
een grote betrokkenheid van de sector en de

“Dankzij IDF is er een grote betrokkenheid van de sector en de
overheid bij lopende projecten”
Nico Peiren
Onderzoeker Veehouderij - Emissies en Klimaat
bij het ILVO
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