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Datum Publicatie 
Staatsblad 

Titel  Bevoegde 
Instantie  

    

07/09/2007 21/12/2007 “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”. 

Vlaamse 
Regering 

10/09/2010 07/10/2010 “Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot wijizging van artikel 6 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”. 

Vlaamse 
Regering 

07/12/2012 09/01/2013  “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot wijziging van het BVR van 7 september 2007 
houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van de rauwe koemelk, 
wat betreft de uitvoering van een nieuw bemonsteringssysteem.”  

Vlaamse 
Regering 

15/09/2017 11/10/2017 “Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen 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 de rauwe koemelk”  

Vlaamse 

Regering 

25/02/2009 08/04/2009 “Ministerieel besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 2009 betreffende de 

controle van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten. 

Vlaamse 

Gemeenschap  

01/10/2012 19/11/2012 “Ministerieel besluit van 1 oktober 2012 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”.  

Federale 

Overheid 

28/10/2013 28/11/2013 “Ministerieel besluit van 28 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit 

van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van de melk en de 
betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw 
bemonsteringssysteem”. 

Federale 

Overheid 

10/07/2014 10/10/2014 “Ministerieel besluit van 10 juli 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 
februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van de melk en de betaling door 
de kopers van de melk aan de producenten”. 

Federale 
Overheid  

20/04/2015 26/05/2015 “Ministerieel besluit van 20 april 2015 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 februari 

2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van de melk en de betaling door de 
kopers van de melk aan de producenten”. 

Federale 

Overheid 

15/04/2019 14/06/2019 “Ministerieel besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het artikel 9 en 10 van het minsterieel besluit van  

25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van de melk en de betaling 
door de kopers van de melk aan de producenten. 

Federale 

Overheid  



Formulier Code:  M-FO-571 Pagina:               2 / 2 

Layout geldig vanaf:  22/04/2022 Versienr.:           2.0 

Overzichtstabel wetgeving – protocol 

 

    

    

29/10/2012 21/11/2012 “Ministerieel besluit van 29 oktober 2012 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  

    

02/10/2006 05/12/2006 Ministerieel besluit van 2/10/2006 van de Vlaamse overheid tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 

november 2011 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. 

Vlaamse 

Overheid  

01/04/2009 10/04/2009  
Beslissing van het FAVV tot erkenning van MCC in samenhang met zijn controleopdrachten 

 

Federale 

Overheid (FAVV) 

24/10/2019   
Wetenschappelijke begeleiding van de Belgische Interprofessionele Organismen belast met de Officiële 
Bepaling van de Kwaliteit en de Samenstelling van Melk geleverd aan kopers. 

ILVO-T&V – CRA-
W-DVP  

15/03/2013  Conventie m.b.t. wederzijdse bijstand in geval van calamiteit  CDL  

 

29/8/2021 22/9/2021 Koninklijk Besluit betreffende de controle van de kwaliteit van rauwe melk en de erkenning van de 
interprofessionele organismen  

Federale 
Overheid  

17/12/2021 21/2/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 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 

Vlaamse 
Overheid  

 

http://www.afsca.be/labos/wetgeving/_documents/2009-04-01_decision_MCC.pdf
http://www.afsca.be/labos/wetgeving/_documents/2009-04-01_decision_MCC.pdf

