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In ons vorige jaarverslag blikten we terug op de 
covid-19-crisis en de daaruit voortvloeiende 
prioriteiten van MilkBE. Afgelopen jaar bleek 
opnieuw dat MilkBE in dienst staat van de 
Belgische melkveehouderij en zuivelindustrie. 
In dit jaarverslag kunnen we terugkijken op 
een interessant jaar. We mogen trots zijn op de 
verwezenlijkingen en activiteiten van onze 
jonge brancheorganisatie. We kiezen ervoor om 
dit jaar een gefocust interimrapport te presen-
teren en buigen ons louter over de belangrijkste 
ontwikkelingen. Voor een toelichting bij de 
algemene werking van MilkBE verwijzen we 
graag naar de MilkBE-website of het uitgebrei-
dere Jaarverslag 2021.

Het afgelopen werkjaar leverde drie grote 
realisaties op: 
– de verdere uitrol van de digitalisering van 

de duurzaamheidsmonitor, 
– de uitgebreide herziening van het sectoraal 

monitoringsplan Monimilk, en
– de lancering van een nieuwe versie van het 

IKM-lastenboek.
Deze punten komen verder in dit rapport nog 
aan bod.

Wat het komende werkjaar betreft, weten we dat 
de Europese Green Deal en de voorbereidingen 
op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw-
beleid vanaf 2023 een belangrijke bepalende 
factor blijft voor de activiteiten van MilkBE. Zo 
zal er opnieuw verder worden ingezet op duur-
zaamheid en digitalisering. De reeds geleverde 
inspanningen zullen hun vruchten afwerpen 
in de vorm van een grondige upgrade van de 
Duurzaamheidsmonitor, met onder andere 
meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. 
Binnen het domein Kwaliteit zetten we verder 
in op een optimaal antibioticagebruik in de 
melkveehouderij, inclusief de correcte registratie 
en opvolging ervan. Maar ook wordt er een 
sensibilisering op poten gezet rond het correct 
reinigen en het belang van naspoelen van melk- 
installaties. Verder zal het MilkBE-werk beïn-
vloed worden door de moeilijke economische 
situatie ten gevolge van onder andere de covid- 
en de Oekraïnecrisis. U hoort het goed, ook in het 
komende werkjaar neemt de brancheorganisatie 
MilkBE weer heel wat hooi op haar vork. 

Dirk Van De Keere
Melkveehouder en voorzitter van MilkBE

Voorwoord

“Duurzaamheid en digitalisering blijven 
  de focuspunten van MilkBE”
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Een terugblik op de belangrijkste realisaties in het afgelopen werkjaar is een goede manier om 
aan de volledige sector en haar stakeholders te tonen waar MilkBE zijn relevantie bewijst. 
De brancheorganisatie biedt immers meer dan enkel een formeel uitwisselingsplatform. 
Na grondige overwegingen tussen de leden, partners en experten ontspruiten er ook actie-
punten die wel degelijk invloed hebben op het terrein. Om behapbaar te blijven is ervoor 
gekozen beknopt te werk te gaan en per subdomein één onderwerp uit te lichten.

  Duurzaamheid

  Monimilk

  IKM

  Kwaliteit

  Communicatie

  Ketenrelaties

  Botulisme

  IDF Belgisch Nationaal Comité (IDF BENC) 

Belangrijkste 
realisaties
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  Duurzaamheid 
Gezien dat de digitalisering van de duurzaam-
heidsmonitor melkveehouderij één van de 
 prioriteiten is van MilkBE, wordt er ook veel 
energie gestoken in de vooruitgang hiervan. 
Het vermindert de administratieve last van de 
melkveehouder, terwijl er toch meer criteria 
opgevolgd kunnen worden. Het afgelopen 
werkjaar werden de nodige afspraken grondig 
doorgepraat met alle dataleveranciers, de data- 
uitwisselingsplatformen en de gebruikers. 
MilkBE slaagde er ook in om aanspraak te 
maken op Vlaamse subsidies die de effectieve 
uitrol van het ambitieuze project mogelijk 
maken. In de komende periode worden de 
laatste IT-voorzieningen getroffen en wordt 
er onderzocht hoe deze digitalisering zich ook 
in Wallonië kan doorzetten. 

  Monimilk
Het monitoringsprogramma voor contami-
nanten in rauwe melk werd aan een grondige 
wetenschappelijke analyse onderworpen om 
te herevalueren op welke parameters en hoe 
frequent er getest moet worden. MilkBE is erin 
geslaagd om het nieuwe monsternameplan uit 
te rollen binnen het oorspronkelijke budget, 
mede dankzij grondige onderhandelingen 
met de labo’s. Het komende werkjaar staat 
de vernieuwing van het achterliggende 
IT -programma gepland.

  IKM
De elfde versie van het IKM-lastenboek werd 
gelanceerd op 1 januari 2022. De belangrijkste 
wijzigingen hebben betrekking op de aanpak 
van onaangekondigde audits en het toezicht 
op de registratie van het antibioticagebruik. 
Een opvolging van de correcte registratie van 
het antibioticagebruik draagt immers bij tot 
een hogere kwaliteit van de jaarlijkse bench-
markrapporten die elke melkveehouder krijgt 
toegestuurd. Het actueel en gepast houden 
van het kwaliteitslastenboek is een continue 
opdracht van MilkBE. Voortdurend worden er 
nieuwe onderwerpen ter bespreking voor-
gesteld tussen de leden en met de partners.

  Kwaliteit
In 2018 werd een breed interprofessioneel 
kwaliteitsakkoord gesloten waarin onder andere 
werd besloten tot een verlaging van de penali-
satiedrempel voor residuen van diergenees-
middelen in rauwe melk. Vanwege wettelijke 
en technische discussies kon dit nog steeds niet 
in de praktijk gebracht worden. In afwachting 
werd er overgegaan tot een verstrenging van de 
voorwaarden voor het uitbetalen van kwaliteit s-
premies: bij de analyse op residuen van die r-
geneesmiddelen mogen er geen aantoonbare 
resultaten vastgesteld worden. Zo kan de 
sensibilisering rond de correcte opvolging van 
antibioticagebruik in de melkveehouderij toch 
nog verder gezet worden.
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  Communicatie
Na drie jaar kunnen we stellen dat de naam  s- 
bekendheid van MilkBE binnen de Belgische 
zuivelwereld met rasse schreden vooruit gaat. 
Uiteraard hebben de verschillende berichten in 
de landbouwpers hieraan bijgedragen. Een brede 
waaier aan onderwerpen kwamen aan bod: van 
botulisme en antibioticaregistratie, over duur-
zaamheid tot de marktsituatie. Het blijft ook 
in de toekomst erg belangrijk om de relevantie 
van MilkBE te duiden.

  Ketenrelaties
Met de uitzonderlijke marktsituatie van het 
afgelopen werkjaar in het achterhoofd, kunnen 
we tevreden stellen dat er geen klachten werden 
voorgelegd aan MilkBE in relatie tot de goede 
omgang tussen leveraar en koper. Het is niet 
nodig geweest een geschillenprocedure op te 
starten. Ook de relatie tussen de PO’s of informele 
overlegplatformen en de hieraan gekoppelde 
kopers verliep vrij vlot.

  Botulisme
Gezien er geen zware gevallen zijn geweest, werd 
er minder geld uitgekeerd aan getroffen melk-
veehouders. Dit maakt dat het bestuursorgaan 

van MilkBE heeft besloten om de bijdrage 
specifiek bestemd voor het fonds botulisme te 
verlagen. Het aantal botulismegevallen blijven 
we echter goed in de gaten houden. Indien het 
aantal gevallen erg varieert, zal een nieuwe 
evaluatie volgen en kan de bijdrage desgevallend 
nogmaals aangepast worden. 

  IDF Belgisch Nationaal Comité 
(IDF BENC)

Binnen IDF BENC wordt al geregeld uitgewisseld 
over lopende onderzoeksprojecten, zoals met 
betrekking tot duurzaamheid. Hiertoe lichten 
wetenschappelijke experten, betrokken bij de 
IDF BENC-werking, hun onderzoek in een 
vergadering toe. Om een breder zicht te krijgen 
op het wetenschappelijk onderzoek in België 
met relevantie voor de zuivelsector werd er 
besloten binnen het Belgisch Comité van IDF 
een horizonscanning uit te voeren bij uiteen-
lopende wetenschappelijke instellingen. 
 Interessante topics kunnen dan geselecteerd 
worden voor verdere toelichting en bespreking 
binnen IDF BENC.

Astrid Vangerven
Secretaris van MilkBE 



Kolonel Begaultlaan 1A, bus 11
3012 Leuven (België)
T +32 (0) 16 30 07 70
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