
                    
 
Advies 27-2005 :  Herevaluatie van de gids voor autocontrole van de primaire 
productie van rauwe melk (dossier Sci Com 2005/29) 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 10 juni 2005,  
geeft het volgende advies :  
 

1. INLEIDING 
 
De gids �Gids voor autocontrole van de primaire productie van rauwe melk� werd voorgelegd 
ter herevaluatie aan het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV). De gids werd opgesteld door de interprofessionele werkgroep Integrale Kwaliteits-
zorg Melk (IKM), Qualité Filière Lait (QFL) en Qualität der Milchkette (QMK). De gids is van 
toepassing voor producenten van rauwe volle en rauwe afgeroomde koemelk.  
Het Wetenschappelijk Comité gaf reeds een omstandig advies (advies 12-2005) betreffende 
een voorgaande versie van deze gids. Dit advies bevatte de formulering van een aantal 
punten die in de gids voor verbetering vatbaar waren. Er wordt aan het Wetenschappelijk 
Comité gevraagd de aangepaste gids te evalueren. 
 

2. ANTWOORD VAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ OP DE AANPASSINGEN IN 
DE GIDS N.A.V. DE GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN VAN ADVIES 12-2005 
 
Module A : dierengezondheid 
Advies 12-2005 bevatte een aantal aanbevelingen betreffende de heropname van een aantal 
punten in de gids. Deze betroffen het merken van dieren met bijvoorbeeld een pootband of 
merkteken tijdens de wachttermijn van een geneeskundige behandeling alsook het nemen 
van voorzorgsmaatregelen bij betreding door derden van stallen en lokalen. Het Weten-
schappelijk Comité is van mening dat voldaan werd aan deze aanbevelingen.  
 
Module B : dierenwelzijn 
Advies 12-2005 bevatte een aantal aanbevelingen betreffende de heropname van een aantal 
punten in de gids. Deze betroffen o.a. de huisvestingsmodaliteiten van de melkkoeien, de 
modaliteiten voor opslag van het voeder en voorwaarden voor het drinkwater (bv. geen 
toegang voor runderen tot rioolwater). Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat 
voldaan werd aan deze aanbevelingen. 
 
Module C : melkwinning 
Zoals aangeraden in advies 12-2005 werden de voor de voedselveiligheid belangrijke 
specificaties m.b.t. de melkinstallatie alsook de goede melkwinningspraktijken in de gids 
opgenomen. Ook de aanpassingen in de gids betreffende de koeling van de  melkinstallatie 
zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van advies 12-2005. Wat de specificaties 
van de plaats van de melkwinning betreft, werd ook gevolg gegeven aan de aanbevelingen 
van het Wetenschappelijk Comité. Betreffende de specificaties van het tanklokaal wordt 
aangeraden toe te voegen dat deze op een dergelijke manier moet geconstrueerd zijn dat 
een goede tankinspectie  mogelijk is. 
 
Module D : reiniging 
Wat betreft de module reiniging werd in advies 12-2005 gevraagd te concretiseren. Er wordt 
vastgesteld dat aan deze vraag tegemoet gekomen is. Zoals gevraagd door het 
Wetenschappelijk Comité, werd ook het belang bij het reinigingsproces van verschillende 
factoren zoals temperatuur, tijd, mechanisch effect en concentratie van het reinigingsmiddel  
opgenomen in de gids. 
 
Bijlagen 
In advies 12-2005 werd gevraagd om een aantal toevoegingen in de gids op te nemen.  De 
toevoegingen betreffende de uiervoorbereiding en het droogzetten van melkkoeien werden 
opgenomen in de gids. Er werd ook gevraagd in advies 12-2005 om een bijlage op te nemen 
met achtergrondinformatie waarin vermeld wordt waarom bepaalde in de gids beschreven 
maatregelen zo belangrijk zijn. Alhoewel deze informatie niet in een aparte bijlage werd 



opgenomen, werd deze verwerkt in verschillende hoofdstukken van de gids,  bijvoorbeeld in 
de sectie �situering� van het hoofdstuk autocontrole. 
 
 
  
3. CONCLUSIE 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat op een ernstige manier rekening gehouden 
werd met de opmerkingen die geformuleerd werden in advies 12-2005. Het Wetenschap-
pelijk Comité geeft een globaal gunstig advies over de gids voor autocontrole van de 
primaire productie van rauwe melk. 
 
 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
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