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HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING
In het kader van de autocontrole wordt door de zuivelsector, melkveehouderij en zuivelindustrie
samen, een jaarlijkse monitoring op contaminanten uitgevoerd. Deze sectorale monitoring wordt
hoofdzakelijk uitgevoerd op het niveau van de ontvangst van de melk door de zuivelindustrie. Waar
het aangewezen is worden ook monsters genomen en geanalyseerd op het niveau van de hoeve. De
monitoring heeft betrekking op:
–

Chemische gevaren geassocieerd met de grondstof melk die niet via sneltesten kunnen
opgespoord worden

–

Residuen van diergeneesmiddelen en biociden

–

Microbiologische gevaren geassocieerd met de grondstof melk

–

Specifieke vereisten voor export

Het sectoraal monsternameplan werd bij het FAVV ook ingediend als onderdeel van de
autocontrolegids voor de zuivelindustrie. Jaarlijks wordt het monsternameplan geëvalueerd en waar
nodig aangepast.
De resultaten van de sectorale monitoring kunnen door alle deelnemende zuivelbedrijven gebruikt
worden ter staving van hun autocontrolesysteem voor deze parameters. Dit betekent niet dat een
individueel bedrijf op eigen initiatief geen additionele monsters meer kan/moet nemen. Bedrijven die
niet deelnemen aan deze sectorale monitoring dienen zelf in een monstername voor deze parameters
te voorzien.
Voor wat de bedrijfsindividuele monstername betreft is elk zuivelbedrijf verantwoordelijk voor de
uitwerking van een eigen monsternameplan. De autocontrolegids voor de zuivelindustrie is hierbij
een waardevol instrument.
Halfjaarlijks worden de resultaten van de sectorale monitoring onder geconsolideerde vorm door
MillkBE gepubliceerd en aan het FAVV overgemaakt.
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HOOFDSTUK 2 – ORGANISATIE
Betrokken partijen
Sinds 2019 is de sectorale monitoring ondergebracht bij de brancheorganisatie MilkBE vzw. MilkBE
heeft de landbouworganisaties ABS, Boerenbond en FWA en de federatie van de zuivelindustrie BCZ
als leden.

MilkBE staat in voor de financiering en de uitvoering van het programma. Het

monitoringsprogramma wordt uitgerold op de melk van de kopers die zich bij MilkBE hebben
aangesloten. Momenteel wordt meer dan 99% van alle melkleveringen in ons land afgedekt door
Monimilk.
In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de organisatie van de sectorale monitoring. De
verschillende betrokken partijen zijn:
–

MilkBE vzw: organisatie en beheer informatica-systeem

–

de monsternemers: verantwoordelijk voor de monstername en de levering aan de labo’s

–

de kopers: verantwoordelijk voor de melkophaling

–

de vestigingen: zuivelverwerkende bedrijven

–

de laboratoria: hebben geen toegang tot MONIMILK, zij versturen enkel de XML, zodat de
resultaten automatisch in MONIMILK opgeladen kunnen worden

Monsternemers
De monsters op hoeve- en RMO-niveau worden genomen door de interprofessionele organisaties:
MCC-Vlaanderen en het Comité du Lait. Zij staan tevens in voor het opstellen van een representatief
bemonsteringsschema, rekening houdend met het aantal melkleveraars per ingeschreven koper, het
aantal liters aangevoerde melk per ingeschreven koper en een goede geografische spreiding. Dit
bemonsterings-schema wordt voorafgaandelijk goedgekeurd door de voorzitter van de WG Monimilk
van MilkBE. De monsternemers zijn geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025.
Zuivelbedrijven
Ieder bedrijf (vestiging) kan een gedetailleerd overzicht van de eigen analyseresultaten raadplegen
(d.w.z. monsters genomen op RMO die op eigen vestiging of vestiging van hetzelfde moederbedrijf
gelost werd). Van de andere bedrijven zijn enkel anonieme resultaten beschikbaar.
De kopers kunnen de gedetailleerde resultaten raadplegen van monsters afkomstig van ‘hun’ hoeves
en ‘hun’ RMO’s. Alle resultaten (anoniem en bedrijfseigen) kunnen geëxporteerd worden naar Excel.
Twee keer per jaar stelt MilkBE een overzicht van de collectieve resultaten ter beschikking. De
bedrijven hebben per vestiging 1 hoofdverantwoordelijke + 1 back-up aangeduid voor Monimilk.
Deze zijn o.a. verantwoordelijk voor de meldingsplicht.
Laboratoria
Bij de selectie van de laboratoria wordt met verschillende factoren rekening gehouden: prijs per
analyse, bereikbaarheid, verloop samenwerking in het verleden (indien van toepassing) en
accreditatie volgens de norm ISO 17025. Bij voorkeur wordt gewerkt met tweejaarlijkse contracten.
Voor ILVO en Agrolab werd een contract van één jaar afgesloten. In 2021 werd samengewerkt met
volgende laboratoria:
–

Eurofins

–

Primoris

–

ILVO

–

C.A.R.T.
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–

SGS Belgium NV

–

Sciensano

–

AGROLAB

–

SCK

Algemene werkwijze
De monstername wordt jaarlijks vooraf gepland en overgemaakt aan het Voedselagentschap. In dit
plan wordt het aantal monsters, het niveau van de monstername en de te onderzoeken parameters
vastgelegd. Daarna wordt de monstername opgeladen in een interactief geïnformatiseerd systeem,
MONIMILK. De monsternemers raadplegen de planning in MONIMILK. Ze nemen monsters, zowel op
hoeve- als op RMO-niveau. De gegevens van deze monsters worden ingebracht in MONIMILK en per
monster wordt een bestelbon uit het systeem afgeprint. De monsters worden dan door de
monsternemers met hun bestelbon afgeleverd aan het laboratorium. Het laboratorium analyseert de
monsters op de parameters aangeduid op de bestelbon. Het laboratorium stuurt het resultaat dan
naar:
–

centraal beheer : in geïnformatiseerd formaat (XML) & via e-mail (pdf-formaat)

–

verantwoordelijke bedrijf : via e-mail (pdf-formaat)

De bestemmelingen staan duidelijk vermeld op iedere bestelbon.
Het resultaat wordt hierdoor automatisch opgeladen in MONIMILK. Zowel de planning als de
resultaten kunnen door de bedrijven geraadpleegd worden.
Ingeval van een niet-conform resultaat worden, naast de normale communicatie zoals hierboven
beschreven, de verantwoordelijke die vermeld is op de bestelbon en BCZ telefonisch verwittigd door
het laboratorium. Bij afwezigheid wordt de tweede vermelde persoon gecontacteerd.

Financiering
Tot en met 2003 werd de sectorale monitoring door de sector betaald via het Sanitair Fonds, maar
door het FAVV uitgevoerd. In 2006 werd het monsternameprogramma Monimilk gelanceerd,
waardoor ook het beheer bij de sector terecht kwam. Dit paste in de toen nieuwe filosofie van
autocontrole, die impliceert dat elk bedrijf zelf voor de monitoring op o.a. contaminanten dient in te
staan. Om de kosten voor de sector te reduceren, is beslist om die monitoring collectief te doen.
Aangezien de financiering vanuit het Sanitair Fonds onder druk kwam te staan werd Monimilk vanaf
2019 ondergebracht bij de brancheorganisatie MilkBE.

Procedure meldingsplicht
Zowel de operatoren als de laboratoria dienen aan de bepalingen mbt de meldingsplicht, zoals
gestipuleerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht
en traceerbaarheid in de voedselketen en het Ministerieel Besluit van 22 januari 2004 betreffende de
modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen, te voldoen. MilkBE adviseert de operatoren
om -indien nodig- de meldingsplicht op zich te nemen. Hiertoe voert de operator zélf een evaluatie
van het risico voor de volksgezondheid uit, deelt hij de conclusies hiervan met het betrokken
laboratorium. Indien uit deze analyse blijkt dat gemeld dient te worden aan het FAVV, dan informeert
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de operator het betrokken laboratorium en MilkBE van de melding. Ingeval van een niet-conform
resultaat volgt MilkBE het dossier mee verder op.

Figuur 1: overzicht organisatie sectorale monitoring
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HOOFDSTUK 3 – WERKZAAMHEDEN 2021
Aanpassing website
Om de beschikbare informatie vlot toegankelijk te maken voor de deelnemers, werd in 2006 een
interactieve website ontwikkeld (web-based informatica-applicatie): MONIMILK. Zo kunnen de
planning en de analyseresultaten online geraadpleegd worden, (mits gebruik van een geldige log-in
en paswoord). De gegevens kunnen ook geëxporteerd worden naar excel, zodat men de gegevens
gemakkelijk kan gebruiken om het bedrijfseigen autocontrolesysteem te staven. Er zijn verschillende
gebruikersprofielen opgesteld. Zo kan aan specifieke personen al dan niet toegang worden verleend
tot bepaalde gegevens. Ook in 2021 werden de nodige aanpassingen doorgevoerd om de applicatie
up to date te houden m.b.t. onder andere de (naamgeving van) kopers, vestigingen, de in Monimilk
opgenomen analyseparameters, geldende normen,…. Om logistieke redenen werd de website nog
niet naar de huisstijl van MilkBE overgezet. In 2021 werd het project om de interactieve website en
de achterliggende applicatie te vernieuwen opgestart. Hiervoor werd alvast gewerkt aan
behoeftebepaling en bijhorend lastenboek. In een volgende stap zal een geschikte IT-partner voor
dit project uitgekozen worden. MilkBE hoopt dit project midden 2022 te finaliseren.

Monsternameplan
Een overzicht van het monsternameplan voor 2021 vindt u in bijlage 1. Volgende wijzigingen t.o.v.
2020 werden aangebracht:
Microbiologische parameters
Tot en met 2011 vond een 3-jaarlijkse roulatie van de analyses van de microbiologische parameters
plaats. Zodoende werden elk jaar 120 monsters hoevemelk op 2 microbiologische parameters
geanalyseerd. Met het oog op export naar Rusland, worden vanaf 2012 elk jaar 120 monsters voor
analyse op E. coli en Salmonella in het monsternameplan opgenomen. In de Russische wetgeving
worden hier immers eisen rond gesteld. Concreet betekent dit dat er sinds 2012 een 3-jaarlijkse
roulatie is van volgende analyses:

o

Jaar 1: E. coli en Salmonella

o

Jaar 2: Listeria monocytogenes en Staphylococcus aureus + E. coli en Salmonella

o

Jaar 3: Bacillus cereus en Campylobacter + E. coli en Salmonella

In 2021 werden de analyses volgens ‘jaar 2’ uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 4 – RESULTATEN 2021
In 2021 werden 1096 hoevemonsters en 547 RMO-monsters genomen, aangevuld met 120 monsters
voor remstoffen op het niveau eindproduct (consumptiemelk (72) en melkpoeder (48)). Bovendien
werden 24 stalen van eindproducten genomen om uiteindelijk 8 mengmonsters melkpoeder (2), kaas
(2), consumptiemelk (2) en boter (2) te laten analyseren op radioactieve isotopen. Voor de
monitoring op chloraten werden hier bovenop nog 48 hoevemonsters genomen. Daarnaast werden
50 monsters specifiek op buitenlandse RMO melk genomen voor bijkomende analyses. Tel hierbij
nog de 6 stalen die naar aanleiding van de berichtgeving van de PFOS/PFAS contaminatie te
Zwijndrecht ad hoc aan de planning werden toegevoegd, en dan komt het totaal aantal genomen
stalen op 1991. U vindt een volledig overzicht van de resultaten voor 2021 in tabel 1. Enkele
opmerkingen bij de resultaten van 2021:



Microbiologische parameters

In 2021 werd in 13 hoevestalen en 3 RMO stalen van buitenlandse melk E. coli in een hoeveelheid
> 50 kve/ml gedetecteerd. In één hoevestaal werd Listeria gedetecteerd. Voor elk van de bijhorende
melkleveringen kon aangetoond worden dat de melk een hittebehandeling had ondergaan. Bijgevolg
was de meldingsplicht niet van toepassing.
Voor de observaties in hoevestalen heeft MilkBE de desbetreffende zuivelbedrijven steeds
aangeraden deze hoge waarden aan de overeenkomstige hoeves te melden, en hen te vragen een
grondige desinfectie uit te voeren om aldus de aanwezigheid van deze bacteriën in de toekomst tot
een minimum te beperken. Daarenboven is het ook aangewezen te verifiëren dat er geen verkoop
van rauwe melk rechtstreeks op de hoeve plaats vindt. Ook voor de observaties in RMO-stalen heeft
MilkBE de betrokken bedrijven steeds aangeraden de nodige opvolgacties te nemen.
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de afspraken omtrent niet-conforme resultaten en
meldingsplicht van microbiologische parameters.



PFOS/PFAS

Naar aanleiding van de PFOS/PFAS contaminatie die in de zomer van 2021 te Zwijndrecht aan het
licht kwam, werd beslist om monsters rauwe melk te laten analyseren om de betrokkenheid van de
grondstof melk in deze PFOS/PFAS contaminatie in kaart te brengen. In totaal werden 6 monsters
genomen: i) 2 monsters uit de zone van 0 tot 5 km van 3M (telkens clusterstalen van 4 hoeves), ii)
3 RMO-monsters uit de zone 5 tot 15 km van 3M en iii) het nationaal referentiemonster. In geen van
de stalen werd PFAS (waaronder PFOS) gedetecteerd. Voor de analyse kon een detectielimiet van
0,1 µg/kg voor PFOS gehanteerd worden, dewelke ruim onder de momenteel geldende Belgische
actielimiet van 6µg/kg ligt.



Chloraten

Ook in 2021 werd sterk ingezet op een verlaging van de aanwezigheid van chloraten in rauwe melk.
Hierbij is de grootste prioriteit het onderzoek naar de oorzaak van de aanwezigheid, en het nemen
van corrigerende acties. In 4 van de 80 onderzochte RMO-stalen werden chloraten significant
gedetecteerd (4 waarnemingen < EU MRL). Deze waarnemingen werden verder onderzocht door
analyse van de achterliggende hoevestalen van de 23 leveraars. Voor de 6 leveraars waarbij de
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analyse een significant resultaat opleverde, werden per leveraar corrigerende maatregelen en
opvolganalyses ingesteld.


Evolutie dioxine en dioxine-achtige PCB’s in de tijd

De jaarlijkse, systematische monitoring van de parameters laat toe trends in de analyseresultaten
in kaart te brengen. Voor nagenoeg alle analyses (met uitzondering van de dioxine en dioxine-achtige
PCB’s) kan de te analyseren parameter over het algemeen niet gedetecteerd worden (gehalte kleiner
dan de detectielimiet). In Figuur 2 wordt de evolutie van de resultaten van de dioxines & de dioxineachtige PCB’s over de periode 2006-2021 visueel voorgesteld.
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Figuur 2: Visuele voorstelling van evolutie resultaten dioxinen & dioxine-achtige PCB’s (2006-2021)



Overschrijdingen

In 2021 werd één overschrijding vastgesteld. Het betreft een overschrijding van de parameter
‘salicylzuur’ binnen de ‘niet steroïdale anti-inflammatoire middelen’. In het desbetreffende hoevestaal
werd 11,9 µg/kg salicylzuur gedetecteerd, wat een overschrijding van de Europese MRL van 9 µg/kg
is. Ondertussen diende MilkBE een aanvraag tot advies van het Wetenschappelijk Comité omtrent de
mogelijke bronnen van salicylzuur residuen in melk bij het FAVV in. De finalisatie van het advies –
vooreerst voorzien eind 2021- werd ondertussen verlaat naar de eerste helft van 2022.
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Tabel 1: Overzicht resultaten monitoring 2021
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HOOFDSTUK 5 – VOORUITBLIK 2022
In 2021 werd ingezet op een grondige herziening van het inhoudelijke programma. Hierbij werd het
doel

van

het

programma,

met

name

het

‘vroegtijdig

en

kosteneffectief

opkomende

voedselveiligheidsrisico’s in de keten signaleren’ nogmaals scherp gesteld. Hierbij werd de keuze van
(sub)parameters die relevant zijn voor de grondstof ‘rauwe melk’ opnieuw onder de loepe genomen,
evenals de overeenkomstige frequentie waarmee ze geanalyseerd worden. Dit om een betere
afstemming met het feitelijke risico, d.w.z. het gevaar van de component en de kans dat
voedselveiligheidsnormen voor de component worden overschreden te realiseren, en dat binnen het
beschikbare budget.

In 2022 zullen 467 hoevemonsters en 621 RMO-monsters genomen worden, aangevuld met 24 stalen
van eindproducten om uiteindelijk 8 mengmonsters melkpoeder (2), kaas (2), consumptiemelk (2)
en boter (2) te laten analyseren op radioactieve isotopen. Tenslotte zullen 25 monsters genomen
worden voor specifieke analyses op buitenlandse RMO melk. Dit brengt het totaal aantal geplande
staalnames op 1.137.

Een overzicht van het monsternameplan voor 2022 vindt u in bijlage 2.
In 2022 wordt samengewerkt met 7 laboratoria:
–

Eurofins

–

ILVO

–

SGS Belgium NV

–

Primoris

–

Agrolab

–

SCK

–

ECCA

In 2022 staat daarenboven een vernieuwing van de IT-programmatie van Monimilk op de agenda.
Hiervoor werd alvast gewerkt aan behoeftebepaling en bijhorend lastenboek. In een volgende stap
zal een geschikte IT-partner voor dit project uitgekozen worden. MilkBE hoopt dit project midden
2022 te finaliseren.
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HOOFDSTUK 6 – EXPORT
6.1 Mogelijkheid tot extra rapportering Rusland
Ter herinnering: de bedrijven die dit wensen kunnen voor de export naar Rusland ook beroep doen
op een extra rapportering (in het Engels). Deze rapportering heeft specifiek betrekking op die
parameters waarvoor de Russische wetgeving strenger is dan de Europese wetgeving:

De kosten die het laboratorium ILVO aanrekent voor het opstellen van de extra rapportering worden
verdeeld onder de deelnemende bedrijven. Om de administratie bij de berekening van deze kosten
eenvoudig te houden, wordt de kost onder de bedrijven verdeeld op basis van i) een forfaitaire
bijdrage en ii) pro rato het voor het bedrijf in Monimilk opgenomen volume melk.

6.2 Afdekking buitenlandse melk
Situering
In het kader van export naar Rusland werd naast de Belgische melk sinds 2013 ook buitenlandse
melk opgehaald door Belgische kopers in Monimilk geïntegreerd. Vanaf 2014 kan daarenboven onder
specifieke voorwaarden ook buitenlandse melk opgehaald door een buitenlandse koper in Monimilk
opgenomen worden. Er wordt jaarlijks een enquête uitgevoerd om de volumes buitenlandse melk die
in Monimilk opgenomen dienen te worden in kaart te brengen. Op dit moment hebben de bedrijven
ook de gelegenheid om aan te geven dat zij buitenlandse melk opgehaald door een buitenlandse
koper in het komende jaar in Monimilk willen laten opnemen. Hiertoe moet aan onderstaande
voorwaarden voldaan zijn:
Het betreft :
-

rauwe buitenlandse melk (buurlanden) opgehaald door een buitenlandse melkkoper (niet
Belgisch),

-

rechtstreeks geleverd door een RMO aan de Belgische operator,

-

heeft nog geen enkele hittebehandeling ondergaan,

-

regelmatig geleverd (minstens 1 maal/week) volgens een vooropgestelde planning en
voorafgaandelijk meegedeeld aan de Interprofessionele Organismen,

-

het volume van de bevoorrading is voorspelbaar en kan geschat worden op jaarlijkse basis
(verwacht totaal jaarlijks volume en aantal leveringen),

-

de Belgische operator en de buitenlandse melkkoper zijn structureel verbonden en de Belgische
operator verzekert de verantwoordelijkheid voor de meldingsplicht.
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Bijkomende analyses
In Monimilk worden sommige parameters geanalyseerd op melk van hoeve-niveau, anderen op melk
van RMO-niveau (zie hoger). Door de opname van bepaalde buitenlandse RMO-melk (zie hoger)
worden de parameters die op RMO-niveau geanalyseerd worden alvast afgedekt voor deze melk.
Om aan de vereisten voor export naar Rusland te voldoen, moet de melk bovendien afgedekt worden
wat betreft de parameters ‘aflatoxines’ en ‘E.coli en Salmonella’.
Analyses hierop worden immers op hoeveniveau uitgevoerd binnen de sectorale monitoring. Om aan
deze vereiste tegemoet te komen, worden sinds 2014 bijkomende analyses op deze parameters
ingepland.
De analyses worden specifiek op RMO-melk van buitenlandse origine uitgevoerd. Er worden voor elk
van de parameters twee analyseperioden voorzien. Het aantal geplande analyses is proportioneel
met het voorspelde opgehaalde volume buitenlandse melk. De betrokken bedrijven staan in voor de
financiering van deze analyses.

HOOFDSTUK 7 – BESLUIT
Sedert enkele decennia reeds voerde de zuivelsector op eigen kosten en in overleg met de betrokken
overheid controles uit op contaminanten. Dit om de voedselveiligheid in de sector maximaal te
garanderen. Het uitvoeren van een collectieve monitoring via Monimilk vanaf 2006, niet alleen op
eigen kosten maar ook in eigen beheer, past in de filosofie van de autocontrole.
De collectieve monitoring via Monimilk heeft voor alle stakeholders heel wat voordelen:
1. de monitoring wordt op een professionele wijze uitgevoerd;
2.

de resultaten zijn snel beschikbaar en altijd consulteerbaar op de beveiligde website;

3.

de kosten kunnen gedrukt worden door een gezamenlijke aanpak;

4.

de systematische aanpak en de uitgeschreven procedures verhogen de transparantie.

2021 was het vijftiende werkjaar voor Monimilk. Monimilk heeft opnieuw bewezen dat het een
waardevol instrument is voor de sector, in de eerste plaats bij het verzekeren van de
voedselveiligheid in de zuivelsector, maar daarnaast ook in het faciliteren van export van
zuivelproducten. Met de hernieuwing van zowel het inhoudelijke programma in 2022 als de ITapplicatie

van

Monimilk

eind

2022

in

het

vooruitzicht,

zet

MilkBE

verder

in

op

het

monitoringsprogramma als proactieve tool voor de zuivelsector.
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Bijlage 1 – Monsternameplan 2021

MilkBE vzw
Rapport Monimilk 2021

19
03.02.2022

Bijlage 2 – Monsternameplan 2022
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Bijlage 3 - Afspraken niet conforme resultaten en meldingsplicht microbiologische parameters
parameter

Grenswaarde niet-conform

Maatregelen
bij
overschrijding grenswaarde

E. coli

> 100 kve/g2

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

Salmonella ssp

detectie in 25 ml3

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

Staphylococcus aureus

Bij waarden >105 kve/g:
analyse op Staphylococcus
enterotoxine. Resultaat is
niet-conform
wanneer
enterotoxinen
aangetoond
worden in 25g 4

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

Meldingsplicht
Melk
onderging
hittebehandeling1

Melk
onderging
hittebehandeling

geen

Geen
meldingsplicht

Meldingsplicht indien uit risicoanalyse
blijkt
dat
melk
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid van mens, dier of
plant
Geen
Meldingsplicht indien uit risicomeldingsplicht
analyse
blijkt
dat
melk
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid van mens, dier of
plant
Meldingsplicht
is
van
toepassing
indien
enterotoxines gedetecteerd worden in 25 g.

1 Aantoonbaar via een attest van hittebehandeling
2 Proceshygiënecriterium voor ‘rauwe koemelk voor directe verkoop aan de consument door de producent en rauwe koemelk voor de bereiding van rauwe zuivelproducten
zonder thermische behandeling voor directe verkoop door de producent aan de consument’ volgens KB van 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen
3 Proceshygiënecriterium volgens FAVV document ‘Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles’, deel II, te
consulteren onder http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/actiegrenzen/
4 Proceshygiënerichtwaarde volgens FAVV document ‘Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles’, deel II, te
consulteren onder http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/actiegrenzen/

Listeria monocytogenes

>100kve/g5

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

Campylobacter spp

Detectie in 25 ml6

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

Bacillus
(sporen)

> 105 kve/g 7

Corrigerende maatregelen
ter verbetering van de
hygiëne

cereus

Geen
meldingsplicht

Meldingsplicht indien uit risicoanalyse
blijkt
dat
melk
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid van mens, dier of
plant
Geen
Meldingsplicht indien uit risicomeldingsplicht
analyse
blijkt
dat
melk
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid van mens, dier of
plant
Meldingsplicht indien uit risico-analyse blijkt dat
melk schadelijk kan zijn voor de gezondheid van
mens, dier of plant

Corrigerende maatregelen ter verbetering van de hygiëne
BCZ raadt de betrokken koper aan:
-de betrokken leveraar op de hoogte te brengen van de analyseresultaten
-de betrokken leveraar te vragen een grondige reiniging uit te voeren
-bovenstaande op te volgen door bv een opvolganalyse ter verificatie uit te voeren
-na te gaan of de leveraar rechtstreeks melk verkoopt op de hoeve, en de nodige opvolging hieromtrent te voorzien

5 Voedselveiligheidscriterium volgens FAVV document ‘Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles’, deel II, te
consulteren onder http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/actiegrenzen/
6 Proceshygiënerichtwaarde volgens FAVV document ‘Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles’, deel II, te
consulteren onder http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/actiegrenzen/
7 Voedselveiligheidsrichtwaarde volgens FAVV document ‘Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles’, deel II, te
consulteren onder http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/actiegrenzen/
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