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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire definitie van rauwe melk te verduidelijken, als
gevolg van de ontdekking van illegale technieken door de bevoegde diensten van andere lidstaten.
Het betreft m.n. de toepassing van microfiltratietechnieken in melkveebedrijven die bedoeld zijn om
kunstmatig het aantal somatische cellen in rauwe melk te doen dalen m.b.v. centrifuges en celfilters.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is bestemd voor de professionele sectoren voor melk in het kader van de controle
op de melkkwaliteit en een gezonde melkproductie.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk
en de erkenning van de interprofessionele organismen.

4. Microfiltratie van rauwe melk
Microfiltratie is een technologie die in de industrie wordt gebruikt om elementen in suspensie of
oplossing in een vloeistof te scheiden door die vloeistof over een membraan te laten lopen waarin
miljoenen poriën van bekende afmeting zijn gemaakt. De techniek wordt door zuivelfabrieken tijdens
het verwerkingsproces van melk gebruikt met als bijzonder doel sommige melkdeeltjes van elkaar te
scheiden.
De techniek is niet toegestaan in de primaire melkproductie.

5. Reglementaire voorschriften
In bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel III, punt 3 a) bij verordening (EG) nr. 853/2004 worden voor
rauwe melk vóór de verwerking een maximum kiemgetal en een maximum aantal somatische cellen
vastgelegd. Die normen zijn van toepassing op melk voordat ze in het bedrijf wordt opgehaald, melk
die geen enkele kunstmatige wijziging heeft ondergaan.
Filtratie van melk vóór controle van de na te leven reglementaire criteria met betrekking tot het
kiemgetal en het aantal somatische cellen is verboden. De kunstmatige verlaging van het aantal cellen
in rauwe melk voordat ze aan de zuivelfabriek wordt geleverd vervalst de beoordeling van de
melkkwaliteit.
Het criterium ‘somatische cellen’ is een parameter voor de goede gezondheid van de uier van de
koeien en de goede algemene sanitaire toestand van de beslagen. Dergelijke vervalsingen van de
samenstelling van de melk zouden eveneens kunnen leiden tot een slechtere hygiënebeheersing in de
bedrijven. Bovendien heeft microfiltratie ook gevolgen voor de productie van melkproducten die rauwe
melk bevatten omdat bij filtratie ook bestanddelen worden vastgehouden die onontbeerlijk zijn om de
melk te doen stremmen.
Er bestaan geen analysemethoden waarmee het gebruik van microfiltratie in de zuivelindustrie meteen
kan worden aangetoond, zoals er bijvoorbeeld wel methoden zijn om pasteurisatie of sterilisatie aan te
tonen. De aanwezigheid van het gebruikte materieel kan echter wel worden aangetoond in de
bedrijven : melkcentrifuges worden tijdens of na het melken gebruikt en celfilters worden gebruikt
tijdens het melken waarbij ze tussen de pomp en de melktank worden geplaatst. Als kan worden
bewezen dat die toestellen worden gebruikt, worden sancties getroffen. Het verbod op het gebruik van
die technieken vloeit voort uit de Europese verordening die rechtstreeks in al haar onderdelen van
toepassing is. Bij inbreuken voorziet de nationale regelgeving in (strafrechtelijke) sancties en in de
mogelijkheid voor de autoriteiten om niet-conforme producten en al het voor het plegen van de inbreuk
gebruikte materieel in beslag te nemen. De personeelsleden van het FAVV zullen opdracht krijgen
aandacht te besteden aan het opsporen van dergelijke toestellen. Aan de melkophalers en andere
professionals die zijn geroepen om de melkproducenten met raad bij te staan met het oog op een
gezonde productie wordt gevraagd om rekening te houden met het illegaal karakter van de hierboven
besproken handelswijzen.
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