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Sinds de vorige studiedag in 2017 heeft de melkveehouderij gelukkig een betere periode doorgemaakt. Na de 

slechte weersomstandigheden in 2016 en de daardoor moeilijke ruwvoederpositie voor vele melkveebedrijven, 

hebben zowel de weer- als de marktomstandigheden voor een comfortabeler 2017 gezorgd. De provinciale 

vakgroepen melkvee Antwerpen en Limburg hebben steeds de actualiteiten opgevolgd en waar mogelijk 

proberen bijsturen.  

1 GLB NA 2020 

Op Europees niveau is de discussie gestart over de toekomstige invulling van het GLB na 2020. Het 

toekomstige landbouwbeleid zal blijven inzetten op economische, ecologische en maatschappelijke 

doelstellingen. Enerzijds wil Europa het beleid meer afstemmen op de inkomenszekerheid voor de 

landbouwer. Anderzijds bekijkt men de landbouwer ook als leverancier in het klimaatdebat. Bijkomend zal het 

beschikbare budget voor landbouw waarschijnlijk verder afnemen. De vakgroep pleit voor het behoud van 

Europese vangnetten en dat de beschikbare middelen bij de actieve boer terechtkomen.  

2 AB REGISTRATIE 

In het kader van de AMCRA doelstellingen heeft IKM beslist om over te gaan tot een verplichte registratie van 

antibiotica. Dit zal van start gaan in het najaar van 2018 en de registratie zal gebeuren door de 

bedrijfsdierenarts. Er is een stappenplan opgesteld om de grootverbruikers en grootverschaffers te 

identificeren en bij te sturen. 

3 WEIDEMELK 

De problematiek van weidemelk kwam ook dit jaar in Vlaanderen aan bod. Het standpunt van Boerenbond is 

dat het al dan niet beweiden een vrijwillige keuze moet zijn van de melkveehouder i.f.v. zijn specifieke 

bedrijfssituatie. Het basisuitgangspunt is dat de baten voor weidemelk toebehoren aan iedereen die 

inspanningen levert om weidemelk te produceren. Minimaal moeten de extra kosten voor borging en 

registratie vergoed worden. Weidemelk wordt ook gebruikt als marketing instrument en kan in deze een 

meerwaarde creëren. De meerwaarde van weidemelk is minstens de markttoegang die ze creëert. Deze 

meerwaarde moet alleszins billijk en evenwichtig verdeeld worden. Een bedrag per liter geniet hierbij de 

voorkeur. Dit mag, in het belang van een duurzame relatie tussen de koper en al zijn leveraars, geen 

negatieve gevolgen hebben voor leveraars die niet beweiden of niet voldoen aan de beweidingsvoorwaarden. 

4 VOLUMETOESLAGEN 

De volumetoeslagen bij bepaalde zuivelfabrieken werden bijgestuurd in 2016. Het bepalen van 

volumetoeslagen moet in overleg gebeuren tussen leveraars en kopers. Volumetoeslagen zijn verdedigbaar 

vanuit het oogpunt van een efficiëntere melkophaling en een besparing op melkophaalkosten. Het verschil in 

ophaalkosten omwille van volumeverschillen tussen bedrijven vormt de basis voor de 

volumetoeslagberekening. De ligging van de bedrijven t.o.v. de zuivelfabriek moet gesolidariseerd worden in 

de tarieven. Daarnaast kan een koper bepaalde doelgroepen in hun leveraarsbestand extra ondersteunen met 

het oog op een optimale inzet van de installaties en personeel en om de vaste kosten te minimaliseren. De 

stimulatie van deze doelgroepen mag niet leiden tot te grote nadelen voor een groep van leveraars of 

marktverstorend werken. Er moet hierin een aanvaardbaar evenwicht gezocht worden.  
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5 MELKKWALITEIT 

De melkkwaliteitsregeling heeft reeds een lange weg afgelegd en heel wat discussie opgeleverd in België. De 

regeling is gebaseerd op Europese wetgeving en interprofessioneel bediscussieerd. De huidige regeling is 

destijds ingevoerd om de melkkwaliteit naar een hoger niveau te tillen. In vele landen is er geen wettelijke 

regeling, in België wel. De vakgroep is akkoord om te kijken naar een modernisering van de wetgeving zonder 

de huidige strafpuntenregeling helemaal op te geven. Meer flexibiliteit toelaten en sneller op de bal spelen zijn 

wel aangewezen. Cruciaal is wel dat er een uniforme regeling in de verschillende regio’s blijft. 

6 TUBERCULOSE  

Boerenbond is steeds vragend partij geweest om het bewakingsprogramma te behouden en hiermee de 

officiële vrij-status van België te behouden. Onder impuls van Boerenbond is een taskforce in samenwerking 

met de overheid opgericht, om het bewakingsprogramma bij te sturen en werkbaarder te maken. 

Het grote verschil zal zijn dat verschillende testen veranderen, waardoor zowel contact- als haardbedrijven 

veel sneller duidelijkheid krijgen over de status van hun bedrijf. Hierdoor zullen ze minder lang geblokkeerd 

blijven. Daarnaast zal er ook geen winterscreening meer gebeuren. Men zal in de toekomst de IBR-stalen 

gelijktijdig screenen op TBC. De publicatie van dit KB zal in het najaar van 2018 gebeuren. 

7 DIERENWELZIJN 

Dierenwelzijn is een zeer actueel thema door de verschenen beelden in de media. Boerenbond heeft hiervoor 

een roadmap ontwikkeld met o.a. checklisten. Deze zijn ter ondersteuning van de veehouder en geven een 

beeld van wat er op het vlak van dierenwelzijn (boven)wettelijk bepaald is. Ook zijn er stickers beschikbaar om 

op de staldeuren te plakken met de slogan “ Blije dieren, blije boer”. De sector is ervan overtuigd dat 

intensieve melkveehouderij perfect samen kan gaan met respect voor het dierenwelzijn. In 2018 zal er ook 

een praktische tool komen om dierenwelzijn op bedrijfsniveau te scannen, als ondersteuning voor de 

veehouder. 

8 VLIF-REGELING 

Bij heel wat melkveehouders leeft er frustratie rond de procedure en de afhandeling van dossiers in het 

nieuwe VLIF-systeem. Sinds 2015 is de nieuwe VLIF-procedure met selectie gestart. Het nieuwe systeem legt 

de verantwoordelijkheid van indiening en opvolging van een dossier bij de landbouwers, terwijl het indienen 

van een aanvraag zeer complex en tijdrovend is. Ook is de selectieprocedure niet transparant. Dit geeft een 

loterij-gevoel bij veel melkveehouders. Ook de communicatie vanuit VLIF is niet altijd éénduidig. Tot slot laat 

de afhandeling van dossiers in een heel aantal gevallen nog te lang op zich wachten. Deze opmerkingen, 

samen met voorstellen voor de aanpassing van de VLIF-lijst werden besproken met de Vlaamse overheid. 

9 MAP 

De map meetpunten stagneren en verbeteren niet verder. De vakgroep vragen een grondige analyse van de 

problematiek van de slechte AP-meetpunten. Er liggen meerdere oorzaken aan de basis van de huidige 

resultaten. Excessen moeten aangepakt worden. Zo niet is er de vrees dat de veehouderij opnieuw zal 

geviseerd worden in MAP6 en de derogatie in het vizier komt. Het behoud van de derogatie is cruciaal voor de 

vakgroep. De vakgroepen hebben ook scherp gereageerd op de 1m teeltvrije zone en stellen zich vragen 

i.v.m. de effectiviteit van deze maatregel. 

10 ARBEID 

Arbeid wordt een steeds groter knelpunt op meer en meer melkveebedrijven. Momenteel zijn er reeds een 

aantal mogelijkheden om in de land- en tuinbouw onder gunstige voorwaarden externe arbeidskrachten in te 

schakelen (bv. studentenarbeid, seizoensarbeid, …). Toch is het belangrijk om op maat van de 

melkveehouderij de mogelijkheden te hebben om op een flexibele wijze arbeidskrachten in te schakelen tegen 

een haalbare kostprijs. In de provinciale vakgroepen werden knelpunten/aandachtspunten/vragen m.b.t. de 

arbeidsproblematiek opgelijst. 

11 BLAUWTONG 

Wegens de blijvende druk van het Blauwtongvirus uit Frankrijk, heeft iedere veehouder in 2017 kunnen 

beschikken over gratis vaccin. In 2018 blijft deze mogelijkheid bestaan, maar mag de veehouder zelf 

vaccineren. De bestelling en het registreren van het vaccin zal gebeuren door de dierenarts bij het FAVV. De 

bedrijfsdierenarts zal een vergoeding van €25 uit het sanitair fonds ontvangen. Deze vergoeding uit het 

sanitair fonds was tegen het advies van Boerenbond en Agrofront in. 
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BESTUURSLEDEN PROVINCIALE VAKGROEP MELKVEE ANTWERPEN  

 

NAAM GEMEENTE REGIO FUNCTIE 

GODRIE GERT ESSEN ANTWERPEN BE 

DE SCHUTTER JEF PULLE ANTWERPEN BE 

MARTENS JOHAN WESTMALLE ANTWERPEN BE 

VAN TILBURG RIANNE BRECHT ANTWERPEN BE 

VERMEIREN JOZEF LOENHOUT ANTWERPEN BE 

CAMPFORTS KOEN DESSEL GEEL BE 

GIOS BERT NOORDERWIJK GEEL BE 

JOCHEMS BART VLIMMEREN GEEL BE  

OP 'T ROODT KOEN GEEL GEEL BE 

PLUYM LEO LILLE GEEL BE  

PEETERS WIM LIER MECHELEN BE 

FAES DIRK MEER TURNHOUT BE 

HENDRIKX LUC WEELDE TURNHOUT BE 

RENDERS JOHAN RIJKEVORSEL TURNHOUT BE 

HOOGSTIJNS SANDER LUMMEN  SE 

VERDONCK WANDA POEDERLEE  AGRA 

VAN LOOVEREN PIETER WUUSTWEZEL  GROENE KRING 

 
 

De volgende afscheidnemende bestuursleden willen we bedanken voor hun jarenlange inzet en engagement! 

 

Bernaerts Leo, Cools Stefan en Gios Denis 
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BESTUURSLEDEN PROVINCIALE VAKGROEP MELKVEE LIMBURG  

 

NAAM GEMEENTE REGIO FUNCTIE 

JOHAN CLAESEN DIEPENBEEK ZUID-LIMBURG BE 

LUC SLECHTEN BILZEN ZUID-LIMBURG BE 

LUDO VANDEBROECK KORTESSEM ZUID-LIMBURG BE 

FRANCOIS ACHTEN NEERPELT NOORD-WEST LIMBURG BE 

PETER MORIS PEER NOORD-WEST LIMBURG BE 

LUC PAUWELS TESSENDERLO NOORD-WEST LIMBURG BE 

ROEL SCHUURMANS HAMONT-ACHEL NOORD-WEST LIMBURG BE 

PETER SMEETS PEER NOORD-WEST LIMBURG BE 

JOHAN AERTS DILSEN-STOKKEM NOORD-OOST LIMBURG BE 

LUC DAS MEEUWEN-GRUITRODE NOORD-OOST LIMBURG BE 

WOUT HOEKEN KINROOI NOORD-OOST LIMBURG BE 

BERT LEIJSSEN BOCHOLT NOORD-OOST LIMBURG BE 

ROGER POULS BREE NOORD-OOST LIMBURG BE 

STEEGMANS RAF HOESELT  SE 

ANN STEVENS PEER  AGRA 

BERT VANHERK NEERPELT  GROENE KRING 

 

De volgende afscheidnemende bestuursleden willen we bedanken voor hun jarenlange inzet en engagement! 

 

Johan Hillen, Jan Linssen, Stefan Maes, Ward Pinxten, Luc Reijnders, Hans Schuurmans, Toine Vaesen, Jos 

Vos, Tony Van den Broek, Kees Van den Hout. 


