Leuven, 12 juni 2019

Betaling van de melkkwaliteit wijzigt vanaf 1 september 2019

Historiek en context
Na 30 jaar was het systeem voor de betaling van de kwaliteit van de melk toe aan een grondige
herziening. De kwaliteit van de gemiddelde Belgische melk is zeer goed, maar een klein percentage
melkleveraars blijft kampen met slechte resultaten. Een zeer klein aantal leveraars legt zich neer bij
6 strafpunten of meer. Dit werpt een smet op de inspanningen van de overgrote meerderheid van
de melkveehouders die melk van hoge kwaliteit leveren. De huidige wetgeving laat niet toe om hierin
verandering te brengen.
De landbouworganisaties van ons land hebben samen met de zuivelindustrie gedurende een jaar
gewerkt aan een verbetering van het bestaande systeem. Alle partijen zijn voorstander van het
behoud van één systeem voor het ganse land. Aangezien de zuivelindustrie voedingsproducten maakt
voor verschillende klanten met uiteenlopende kwaliteitseisen, is het echter nodig meer flexibiliteit in
te bouwen. Diezelfde flexibiliteit laat toe strenger op te treden voor het kleine percentage leveraars
dat structureel slechte resultaten scoort. Eind 2018 bereikten de landbouworganisaties en de
zuivelindustrie een akkoord tot de aanpassing van het wettelijk kader.
Wanneer zuivelverwerkers gebruik willen maken van de nieuwe mogelijkheden van de ruimere
wetgeving voor het kwaliteitsbetalingssysteem, zullen zij voorafgaandelijk overleg inplannen met
hun leveraars. Alle kopers aangesloten bij BCZ engageren zich hiertoe.

Toepassing vanaf 1 september 2019
Het interprofessioneel akkoord werd voorgelegd aan de landbouwadministraties van de Vlaamse en
Waalse overheid. Beide instanties hebben beslist de wetgeving te wijzigen gezien de consensus
tussen alle betrokken partijen. MilkBE, de brancheorganisatie van de melkveehouders en de
zuivelverwerkers, is blij dat beide regio’s beslist hebben om dezelfde aanpassingen door te voeren
en de veranderingen op hetzelfde tijdstip te laten ingaan. De nieuwe wetgeving inzake de betaling
van de kwaliteit van de melk zal zowel in Vlaanderen als in Wallonië ingaan op 1 september.
Een aantal aanpassingen zijn verplicht voor iedereen. Daarnaast kunnen individuele zuivelverwerkers
verschillende accenten leggen. Mits meer flexibiliteit krijgen kopers van melk niet enkel de
mogelijkheid een beter antwoord te bieden op de vragen van klanten, maar wordt er ook meer
vrijheid gecreëerd voor innovatie en kunnen ze sterker staan op de nationale en internationale markt.

Verplichte aanpassingen
a) Strafpunt
Op 1 september zal de waarde van een strafpunt veranderen. Kopers van melk kunnen dan de
waarde van het strafpunt zelf bepalen binnen de vork van 0,75 euro en 2,00 euro per 100 liter. De
waarde moet binnen een koper voor alle leveraars gelijk zijn. De huidige waarde van het strafpunt
(i.e. 0,62 euro per 100 liter) moet dus minimaal verhoogd worden naar 0,75 euro. Voor de
melkleveraars zonder strafpunten zijn er geen gevolgen.
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b) Remstoffen
Wanneer remstoffen in de melk worden aangetroffen, geldt er nu een boete van 29,75 euro per 100
liter melk. Wanneer de melkprijs hoog is, is de boete lager dan de melkprijs, wanneer de melkprijs
laag is, kan de boete hoger zijn dan de melkprijs. Deze scheeftrekking wordt weggewerkt. Vanaf
september wordt een levering van melk waarin remstoffen worden aangetroffen niet uitbetaald. Dit
principe is eenvoudig en geeft een sterk signaal: melk met remstoffen wordt op nul gewaardeerd.

Facultatieve aanpassingen
a) Kiem- en celgetal
Kopers kunnen, na overleg met de leveraars, de berekeningswijze voor het kiem- en celgetal voor
de uitbetaling naar kwaliteit aanpassen binnen de marge die in de wetgeving voorzien is. Zo kan een
koper meer resultaten per maand in rekening brengen dan momenteel het geval is. Voor de
praktische uitvoering is er een afstemming met de betrokken IO.
Ter info: De berekeningswijze van het kiem- en het celgetal voor de bepaling van een leveringsverbod
verandert niet.
b) Kwaliteitspremie
Kopers hebben de mogelijkheid om een hogere officiële kwaliteitspremie toe te kennen, gezien het
maximum hiervoor verhoogd wordt van 1,50 euro naar 2,00 euro per 100 liter.

Engagement tot voorafgaandelijk overleg
Zodra een koper één van onderstaande wijzigingen wenst door te voeren:
het strafpunt vast leggen op een waarde hoger dan het nieuwe wettelijk minimum, en/of
de verandering van de berekeningswijze voor het kiem- en/of celgetal,
dient dit te gebeuren na voorafgaandelijk overleg met de leveraars. Het engagement van de kopers
tot voorafgaandelijk overleg wordt als amendement toegevoegd aan de Gedragscode
Contractualisatie.

A. Vangerven
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