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Vanaf 1 januari 2020 zal er een nieuwe versie van het IKM-lastenboek in voege treden. Na exact 20 jaar “IKM- 

certificatie” wordt reeds de 10e heruitgave van het lastenboek gelanceerd wat bewijst dat de zuivelsector 

proactief inspeelt op hedendaagse tendensen en evoluties. Met het vernieuwde IKM-lastenboek wil de sector 

het positief imago versterken door verder in te zetten op de uitstraling en hygiëne van de melkveebedrijven.  

Daarom werd in de werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw beslist, dat het IKM lastenboek uitgebreid wordt 

met een gemiddelde hygiënescore van het melkveebedrijf. De basisprincipes van de hygiënescore kunt u in 

onderstaande kader terugvinden: 

 
 

Module H: hygiënescore melkveebedrijf 

H1. Het bedrijf en de bedrijfsomgeving zien er verzorgd en proper uit;  het afval wordt regelmatig verwijderd. 

H2. De voederkribben en de omgeving ervan zijn proper. Voerresten worden regelmatig verwijderd. 

H3. 
De opslagplaatsen van de ruwvoeders zijn zuiver en vrij van zichtbare onreinheden en/of schadelijke stoffen. 
Gedurende de volledige opslagperiode moet men insleep van ongewenste stoffen vermijden. 

H4. 
De aanwezige melkwinningsapparatuur en toebehoren zijn eenvoudig te reinigen en te ontsmetten en zijn 
proper. 

H5. 

De stal wordt proper gehouden zodat de uiers en de spenen van de koeien proper blijven. 
De ligplaatsen in de melkveestal worden minstens tweemaal per dag gereinigd, ontdaan van de mestresten en 
drooggehouden. In een potstal wordt dagelijks voldoende vers stro aangebracht zodat de koeien altijd proper 
liggen. 

H6. De koeien zijn proper. 

                                 WAT IS DE HYGIËNESCORE (HS) VAN MIJN BEDRIJF ?  

- Op 12 punten van het bedrijf kent de IKM-auditor een HS van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend) toe. 
- De gemiddelde HS van het bedrijf is een gemiddelde van de 12 individuele beoordelingen.  
- Een gemiddelde HS van het bedrijf betekent: 

 

< 5/10 Het bedrijf ontvangt geen IKM-certificaat 

Tussen 5 en 6,5/10 het bedrijf heeft recht op een IKM-certificaat van 18* maanden. 

> 6,5/10 het bedrijf heeft recht op een IKM-certificaat van 36* maanden. 

 

- Bij een slechte HS (score 1 of 2) op één van de 12 punten, moet er tegen de volgende IKM-audit 
verbetering  (minstens  score 3) aangetoond worden. Indien dit niet het geval is wordt het IKM-
certificaat met onmiddellijke ingang ingetrokken!   

 
*Beoordeling HS + alle andere voorwaarden IKM-lastenboek = Eindbeoordeling IKM-certificaat  



H7. 
De dieren betreden en verlaten de melkveestal via een verharde en reinigbare toegang, die regelmatig 
gereinigd wordt. 
Enkele vierkante meter harde vloer volstaan. 

H8. De in- en uitgangen van het melklokaal zijn verhard, wasbaar en worden proper gehouden. 

H9. Het melklokaal wordt na elke melkbeurt schoongemaakt en is steeds proper. 

H10. Het tanklokaal wordt proper gehouden. 

H11. De toegangsweg tot het tanklokaal is proper. Er mag geen afval of ander materiaal aanwezig zijn. 

H12. 
 

De buiten- en binnenkant van de melkkoeltank alsook de uitloop, het mangatdeksel, de afsluitring,  evenals 
het monsternametrapje moeten gereinigd en proper zijn. 

 

Naast de implementatie van de hygiënescore zijn er nog andere aanpassingen doorgevoerd in het IKM- 
lastenboek. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 
 

A8 
Elk rundveebeslag in België de moet een IBR - I2-, I3-, of I4-gezondheidstatus hebben. Runderen van een I2-
beslag mogen niet meer naar een ander melkveebedrijf met een hoger IBR-statuut. 

A21 De professionele gebruikers van biociden van het gesloten circuit moeten hun statuut als geregistreerd 
gebruiker jaarlijks bevestigen tegen 31 december via https://health.belgium.be/nl/gesloten-circuit   

A24 De professionele bezoekers zijn enkel toegelaten in de rundveestal indien zij: 
- gebruik maken van het ontsmettingsvoetbad bij betreden en verlaten van veebedrijf met persoonlijk kledij 

en schoeisel, of 
- Bedrijfseigen kledij en –schoeisel dragen  en  
- de voorwerpen die in contact geweest zijn met de dieren reinigen en ontsmetten. 
- zich de handen wassen bij het verlaten van het bedrijf. 
Voor grotere groepen niet-professionele bezoekers (bv. opendeurdag, schoolbezoeken,…) wordt een 
ontsmettende voetmat voorzien. 
Bovenstaande richtlijnen worden geafficheerd aan de toegang van de stal, inclusief vermelding ‘Geen 
toegang voor onbevoegde personen’. 
 

 
 

A26 Er is een  bewaarplaats met verharde ondergrond aanwezig voor krengen. Het kadaver dient steeds afgedekt 
te zijn. 
 

C31 In het melklokaal is het verboden te roken. 

C46 In het tanklokaal is het verboden te roken. Op de toegangsdeur is een pictogram aanwezig van het 
rookverbod. 
 
 

 
 

H In module H worden alle locaties van het melkveebedrijf beoordeeld op hygiëne. Zie kader. 

 Afzonderlijke technische voorwaarden voor melkinstallatie en koeltank zijn verwijdert uit het IKM-
lastenboek. Er blijft de verplichting om de melkinstallatie jaarlijks (melkrobot 2x/jaar) en de koeltank 
tweejaarlijks door te meten door een erkend technieker. De technieker moet een geldig Meet- en 
Adviesrapport opmaken als het bewijs van de goede werking.  

  
Het volledige IKM-lastenboek is raadpleegbaar op de website www.ikm.be 
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