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Geachte mevrouw
Geachte heer

Vooraleer een toelating als “koper van melk (koemelk)” uit te reiken, zal het FAVV
vanaf 1 juli 2010 de aanvraag bijkomend administratief onderzoeken om te verifiëren
of sommige punten van het MB van 01/02/20071 vervuld zijn. Het betreft de volgende
punten:
-

-

-

Initiële opleiding van de RMO-chauffeurs door de verantwoordelijke van de
koper in afwachting van de jaarlijkse opleiding door het IO.
Een gehandtekende verklaring van de koper dat de opleiding verstrekt werd
aan de betrokkene, dient bij de aanvraag toegevoegd te worden.
De aanwezigheid op de RMO van een door het IO erkend en geïdentificeerd
monsternemingsapparaat.
Een gehandtekende verklaring van het IO ter staving van de erkenning en
identificatie, dient bij de aanvraag toegevoegd te worden.
De lijst van de personen die toegang hebben tot de koelruimte waar de
monsters genomen in het kader van het KB van 21/12/20062 zullen bewaard
worden. De lijst dient als bijlage bij de aanvraag gevoegd te worden.

Bij deze wens ik u ook op de hoogte te brengen dat het IO het FAVV (PCE) op de
hoogte zal brengen indien zij vaststelt dat de procedures zoals bedoeld in punt 1.3
van de bijlage bij het MB van 01/02/2007 niet gevolgd worden door de koper.
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Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

Ministerieel besluit 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 koemelk
2

Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de

erkenning van de interprofessionele organismen

De hierboven genoemde bijkomende administratieve controle zal niet gebeuren bij
kopers met derogatie zoals bedoeld in punt 4.9 van de bijlage bij het MB van 1
februari 2007.

Hoogachtend

Herman Diricks (get.)
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