
 
 

Wijziging van de procedure in geval van aantoonbare - ongunstige resultaten en in geval van waarschuwingen voor 
residuen van diergeneesmiddelen vanaf 01/04/2022  

 
Sinds enkele jaren neemt de Belgische zuivelsector maatregelen in geval van niet-conforme resultaten op het vlak van 
melkkwaliteit en meer bepaald residuen van diergeneesmiddelen (antibiotica), overeenkomstig de federale en 
Europese wetgeving. Door de brancheorganisatie MilKBE zijn aanpassingen in de huidige procedure aangebracht. Deze 
wijzigingen staan in de onderstaande tabel en zijn van toepassing met ingang van 01/04/2022.  

 
1. Gebruikte terminologie 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Ongunstig resultaat: analyseresultaat dat aangeeft dat residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig zijn 
en dat het maximumresidugehalte (MRL) waarschijnlijk is overschreden. 
 

Aantoonbaar resultaat: analyseresultaat dat de aantoonbaarheidsgrens voor de gebruikte verdunning overschrijdt en 
waarbij er technische redenen zijn om aan te nemen dat de MRL's niet worden overschreden. 
 

Resultaat als negatief beschouwd Resultaat met waarschuwing: testresultaat dat wijst op de 
aanwezigheid van een kleine hoeveelheid residuen van 
diergeneesmiddelen in het monster. 

Negatief resultaat:  analyseresultaat dat niet aangeeft dat er residuen van diergeneesmiddelen in het monster aanwezig 
zijn.  

 
2. Opvolgingsprocedure 

 
a) Ongunstig resultaat 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Communicatie producent/koper/ eventueel dierenarts en meldingsplicht FAVV - 
opschorting van ophaling 

 

Tankanalyse door koper of gemandateerde (IO) voor hervatting ophaling met test op het melkveebedrijf. 
Test OK ➔hervatting; Test NOK ➔opschorting 

 

Bezoek met checklist door koper/gemandateerde (IO) 
 

Geen betaling voor melk bij ongunstige levering 
 

b) 4e ongunstig resultaat binnen 12 maanden 
 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Communicatie producent/koper/eventueel dierenarts en meldingsplicht FAVV – verbod op ophaling  
 

Geen betaling voor melk bij ongunstige levering 
 

Betaald bezoek binnen 3 tot 10 werkdagen door het IO en de koper met checklist en monstername van de tank voor de 
hervatting van ophaling. Als het actieplan niet wordt uitgevoerd ➔15 dagen verbod 

Tank analyse op zetel van IO. Test OK ➔hervatting ; Test NOK ➔verbod 
 

Kiemgetal analyse bij de eerste levering 
Indien > 100.000 kiemen en de koper kan bewijzen dat de melk > 72 uur is ➔ophaling verboden gedurende 15 dagen 
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c) Aantoonbaar resultaat 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Communicatie tussen producent/koper/eventueel 
dierenarts.  

Communicatie producent/koper/mogelijk dierenarts - 
opschorting van ophaling 

Volgens de koper Tankanalyse door koper of gemandateerde (IO) voor 
hername van de ophaling met 2-in-1 test op het 
melkveebedrijf. Test OK ➔ hervatting ophaling; Test 
NOK ➔ opschorting 

Niet van toepassing Aanbeveling aan kopers: geen betaling van de 
kwaliteitspremie (premie gelinkt aan intrinsieke 
kwaliteitsparameters, conform de wetgeving) voor de 
maand.  

 
d) 3e en 4e aantoonbare resultaten binnen 12 maanden 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Vanaf het 3e aantoonbare resultaat, een tegen betaling af te leggen bezoek door het IO aan de melkinstallatie binnen 5 
werkdagen na de communicatie.  
 

4e aantoonbare resultaat: communicatie producent/koper/ eventueel dierenarts - speciale opschorting van de ophaling 
 

Betaald bezoek door het IO binnen 5 werkdagen met checklist en monstername tank voor het hernemen van de 
ophaling 

 

Tank analyse op zetel van het IO. Test OK ➔hervatting; Test NOK ➔Speciale opschorting van ophaling 
 

Niet van toepassing Kiemgetal analyse bij de eerste levering 
Indien > 100.000 kiemen en de koper kan bewijzen dat 
de melk > 72 uur is ➔  ophaling verboden gedurende 15 
dagen 
 

 
e) Resultaat met waarschuwing 

Huidige situatie Nieuwe procedure (01/04/2022) 

Niet van toepassing Communicatie producent/koper/eventueel dierenarts  

 Zelfcontrole door de melkveehouder (aanbeveling) of 
door de koper die zijn eigen controleprocedure kan 
uitvoeren. 

- Analyse van de oorzaken, zo nodig toepassing 
van corrigerende maatregelen 

- Erkende microbiologische inhibitortest (zie 
omzendbrief FAVV)  op de tank vóór de 
volgende inzameling. De producent kan worden 
bijgestaan door zijn koper of het IO 

- Indien test OK ➔ophaling; NOK ➔geen 
ophaling 
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