
 
 

Datum 

 

 

Publicatie 

 

Document 

 

Titel 

 

Bevoegde 

instantie 

 

26 augustus 2003 

 

BS 

25 september 2003 

 

MB 

MB tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bij 

koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen 

van de kwaliteit en de samenstelling van melk. 

Vlaamse 

gemeenschap 

21 december 2006 BS 

15 januari 2007 

KB KB betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele 

organismen. 

Federale overheid 

29 april 2004 Publicatieblad van de 

Europese unie 

EG-verordening Bijlage II, sectie IX, Hoofdstuk I, III. 3. a) i) : criteria voor de kwaliteitsbepaling van rauwe melk. EG 

1 februari 2007 BS 

16 februari 2007 

MB MB houdende goedkeuring van het document opgesteld door de erkende interprofessionele organismen 

betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk. 

Federale overheid 

( FAVV ) 

29 oktober 2012 BS 

21 november 2012 

MB MB tot wijziging van het MB van 1 februari 2007 houdende goedkeuring van het document opgesteld door de 

erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de 

rauwe melk. 

Federale overheid 

( FAVV ) 

6 november 2001 

(gewijzigd door MB van 

13/09/03) 

BS 

15 maart 2002 

MB MB tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële 

bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers. 

Federale overheid 

7 september 2007 BS 

21 december 2007 

BVR BVR houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk. Vlaamse overheid 

7 december 2012 BS 

9 januari 2013 

BVR BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van 

de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, wat betreft de invoering van een 

nieuw bemonsteringssysteem. 

 

Vlaamse Overheid 

25 februari 2009 BS 

8 april 2009 

MB MB betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door kopers van de 

melk aan de producenten. 

Vlaamse overheid 

 

1 oktober 2012 

 

BS 

19 november 2012 

 

MB 

MB tot wijziging van het MB van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling 

van melk en de betaling door de kopers van de melk aan producenten , wat betreft de bepaling van de 

afhoudingen. 

 

Vlaamse Overheid 

 

28 oktober 2013 

 

BS 

28 november 2013 

MB MB tot wijziging van diverse bepalingen van het MB van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling 

van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de 

invoering van een nieuw bemonsteringssysteem. 

Vlaamse Overheid 

 

1 april 2009 

 

BS 

10 april 2009 

Beslissing Beslissing van het FAVV tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten  

FAVV 

 

1 juli 2009 

 

 Protocol 

PT_007 

Protocol betreffende de ophaling en de controle van de kwaliteit en de samenstelling van koemelk geleverd aan 

kopers. 

MCC 

 22 november 2002 Protocol Controle van de interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk. FAVV 

 16 maart 2006 Protocol Wetenschappelijke begeleiding van de Belgische interprofessionele organismen belast met de officiële bepaling 

van de kwaliteit en samenstelling van melk geleverd aan kopers. 

ILVO / CRA DQPA 

 1 januari 2006 Protocol Protocol voor het aanmaken van het Belgisch referentiemonster voor de kalibratie en de controle van de 

infrarood-apparatuur ter bepaling van het vet- en eiwitgehalte in melk. 

ILVO 

  

5 december 2003 

 

Conventie 

 

Convention de sous-traitance des essais soumis à l’accréditation ISO 17025 

MCC / CL 


