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Wijziging procedure « Maatregelen bij ongunstige kwaliteitsresultaten »  vanaf 01/01/2020 
 
De Belgische zuivelsector neemt, conform de Europese en Federale wetgeving, reeds jarenlang 
maatregelen in het kader van ongunstige resultaten bekomen bij het bepalen van de kwaliteit van de 
melk (kiemgetal, celgetal, remstoffen). De aanpassingen aan de huidige procedure zijn tot stand 
gekomen in de brancheorganisatie MilkBE. De wijzigingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel 
en zullen van toepassing zijn vanaf 1/01/2020. 

 
1. Kiemgetal en celgetal 

Actuele procedure Nieuwe procedure (01/01/2020) 
Geometrisch gemiddelde van twee maanden 
voor kiemgetal, met twee analysen per maand 
en van drie maanden voor het celgetal, met vier 
analysen per maand. 
Ongunstige resultaat = maandresultaat 
>100.000 kiemen per ml of > 400.000 cellen per 
ml 

Geometrisch gemiddelde van twee maanden voor 
het kiemgetal, met twee analysen per maand en 
van drie maanden voor het celgetal met vier 
analysen per maand. 
Ongunstig resultaat = maandresultaat >100.000 
kiemen per ml of >400.000 cellen per ml. 

Mededeling van het eerste ongunstige 
maandresultaat en uitleg van de procedure 

Bij elk resultaat dat een voorlopig gemiddelde 
geeft hoger dan 50.000 voor kiemgetal of  hoger 
dan 350.000 voor celgetal wordt via SMS of mail 
een melding verstuurd aan de producent met 
uitleg over de procedure. 
 

Bezoek (facultatief) door de  koper of zijn 
gemandateerde na het eerste ongunstige 
maandresultaat 

Bezoek (facultatief) door de  koper of zijn 
gemandateerde na het eerste ongunstige 
maandresultaat. Indien het bezoek wordt 
uitgevoerd door de koper dan wordt het rapport 
ter beschikking gesteld van het IO.  

Niet van toepassing tenzij op vraag van de koper Tijdens de maand volgend op een eerste 
ongunstig maandresultaat worden alle bruikbare 
monsters informatief onderzocht op de 
ongunstige parameter.  

Verplicht bezoek bij het tweede ongunstige 
maandresultaat (indien eerste bezoek niet werd 
uitgevoerd) door de koper of zijn 
gemandateerde 
 

Verplicht bezoek bij het  tweede ongunstige 
maandresultaat (indien eerste bezoek niet werd 
uitgevoerd) door de koper of zijn gemandateerde. 
Indien het bezoek wordt uitgevoerd door de 
koper dan wordt het rapport ter beschikking 
gesteld van het IO. 
 

Verplicht betalend bezoek door het IO bij het  
derde ongunstige maandresultaat 

Verplicht betalend bezoek door het IO bij het 
derde ongunstige maandresultaat  

Vierde opeenvolgend ongunstig maandresultaat  
= leveringsverbod 

Vierde opeenvolgend ongunstig maandresultaat  
= leveringsverbod 

Op vraag van de producent wordt binnen de 10 Indien het geometrisch gemiddelde van de 4de 
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werkdagen na ontvangst van deze aanvraag een 
betalend bezoek gebracht corrigerende acties 
+ resultaten onderzoek melk OK. 

maand lager is dan 100.000 kiemen/ml of 400.000 
cellen/ml kan het betalend bezoek door het IO 
binnen de 3 dagen plaats hebben. Indien dit niet 
het geval is dan kan het bezoek ten vroegste 3 
werkdagen en ten laatste binnen de 10 
werkdagen volgend op de mededeling  worden 
uitgevoerd corrigerende acties + resultaten 
onderzoek melk OK. 
 

Niet gespecificeerd 
 

De ouderdom van de melk van de eerste levering 
mag de 72 uur niet overschrijden. 
 

Niet voorzien Het eerste bruikbare monster wordt onderzocht 
op kiemgetal en celgetal  indien het resultaat 
hoger is dan > 100.000 kiemen per ml en/of 
>400.000 cellen per ml   leveringsverbod 15 
dagen 
 

Vijfde opeenvolgend ongunstig 
maandresultaat en het geometrisch gemiddelde 
van de 5de maand een ongunstig resultaat 
oplevert: leveringsverbod, procedure zoals bij 
een vierde ongunstige maandresultaat 

Vijfde opeenvolgend ongunstig maandresultaat, 
en het geometrisch gemiddelde van de 5de maand 
boven de norm:  
 leveringsverbod 15 dagen  
 

 
 

2. Remstoffen 
 
 

Actuele versie Nieuwe procedure (01/01/2020) 
Aantoonbaar resultaat : tussen 2 en  < 4 ppb 
Ongunstig resultaat  :  ≥ 4 ppb 
 

Aantoonbaar resultaat : tussen 2 en  < 4 ppb 
Ongunstig resultaat  :  ≥ 4 ppb 
 
 

3de  aantoonbare resultaten binnen 12 maanden: 
bezoek IO tijdens melken binnen de 3 werkdagen  
 

3de ongunstig resultaat binnen 12 maanden: 
bezoek IO tijdens melken binnen de 5 
werkdagen  
 

4de  aantoonbaar resultaat binnen 12 maanden :  
speciale opschorting melkleveringen, betalend 
bezoek IO binnen de 3 werkdagen na ontvangst 
bericht correctieve acties + onderzoek melk OK 
opheffing 
 

4de  aantoonbaar resultaat binnen 12 
maanden : speciale opschorting 
elkleveringen, betalend bezoek IO binnen de 
5 werkdagen na ontvangst bericht 
correctieve acties + onderzoek melk OK 
opheffing 
 

4de ongunstig resultaat binnen de 12 maanden :   
leveringsverbod en betalend bezoek IO binnen de 10 
werkdagen na ontvangst van de vraag  correctieve 
acties + onderzoek melk OK  opheffing 
 

4de   ongunstig resultaat binnen de 12 
maanden: leveringsverbod, betalend bezoek 
IO binnen de 10 werkdagen maar ten 
vroegste na 3 dagen 
 correctieve acties + onderzoek melk OK  
opheffing 
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 Kiemgetal op eerste bruikbare monster, 
indien hoger dan 100.000 per ml en de koper 
kan bewijzen dat het om melk gaat ouder dan  
72 uur (bv via het geleverde volume) 
leveringverbod 15 dagen 

 


