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VOORWOORD

In 2018 werd door MCC en DGZ de cvba Vivee opgericht. Dit betekent een verdere ontwikkeling voor beide organisaties die al op verschillende
vlakken samenwerkten. Ze moet hen in staat stellen om de synergievoordelen maximaal te benutten en de dagelijkse werking van beide
organisaties op één lijn te brengen. De aanstelling van Denis Volckaert als directeur van MCC, was een logisch gevolg van dit proces.
Afgelopen jaar werd ook hard gewerkt aan de opmaak van een meerjarenbeleidsplan dat de strategische lijnen uitzet voor de volgende drie
jaren. Naast het bewaken van de continuïteit en de financiële draagkracht van MCC, zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de klant- en
marktgerichtheid, de procesoptimalisatie, de samenwerking met externe partners en het tot waarde brengen van data. MCC wordt aangestuurd
door een bestuur dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van melkproducenten en kopers. Deze unieke samenstelling, vastgelegd
in de statuten, moet borg staan voor een correcte, betrouwbare en transparante beoordeling van alle parameters die belang hebben voor de
samenstelling en de kwaliteit van de melk en de daaraan gekoppelde uitbetaling.
De melkveehouder en de zuivelsector kunnen een beroep doen op MCC voor een uitgebreide waaier aan diensten. MCC investeert samen met DGZ
in een kwaliteitsvolle dienstverlening die uniek en professioneel is. Een belangrijke troef voor de organisatie zijn de toegewijde medewerkers. Tijdens
de Open Bedrijvendag kon ook het grote publiek kennismaken met de activiteiten van MCC/DGZ. Zo kwamen de vele bezoekers op diverse standen
in en buiten ons moderne labo te weten hoe wij de kwaliteit van Vlaamse melk waarborgen en garant staan voor een gezonde Vlaamse veestapel.
Het dalend aantal melkveehouders verplicht de organisatie de nodige stappen te zetten om de diensten kwaliteitsvol en betaalbaar te houden.
MCC maakt zich klaar voor de toekomst.
François Achten
Voorzitter raad van bestuur
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VLAAMSE MELKKWALITEIT IN 2018

Vlaamse melkkwaliteit blijft hoge toppen scheren in 2018
gemiddeld coligetal

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen daalde in 2018 met
3,2% maar ze produceerden in datzelfde jaar wel 4,1% meer melk.
Dat die melk van hoge kwaliteit is, valt af te leiden uit bijgevoegd
overzicht. Dit zijn resultaten van onderzoek dat MCC voert in het
kader van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van
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de melk die aan kopers geleverd wordt. De hoge bacteriologische
kwaliteit weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper
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dien duidt het gemiddeld celgetal op een relatief gunstige situatie
wat de uiergezondheid betreft. Door jarenlange intense controle op
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antibioticaresiduen in de melk werden nog in amper 0,025% van de
611.088 melkleveringen residuen aangetoond. Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsperceptie van de consument. Op maandbasis
blijven meer dan 97% van de melkveebedrijven aan de strengste
kwaliteitsnormen voldoen (bedrijven zonder “strafpunten”).
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