
Opvolging actieplan zuivel – stand van zaken april 2017 

Thema Actie Stand van zaken Verder planning 

1. Bedrijfseconomie en 
boekhouding op het 
melkveebedrijf 

Fast feed from Europe Afgerond / 

Kratos Lopend tijdens PDPO III Verdere opvolging 

Demoproject routeplanner Voorzien voor 2016, lopend project / 

Kennisdeling door interactie met 
landbouwers 

De maatregel naschoolse vorming werd 
geëvalueerd in het kader van dit actieplan en 
het actieplan voor de vleesveesector. Er zijn 
geen concrete vragen om deze maatregel aan 
te passen. 

Geen 

2. Europees beleid Evaluatie van het zuivelpakket -EU vragenlijst overlegd met 
landbouworganisaties en Wallonië, input 
bezorgd aan Commissie. Wacht op nieuwe 
voorstellen 
- samenvatting over EU evaluatie door de 
Commissie voorgesteld in de Raad met enkele 
aanbevelingen, maar voorlopig geen nieuwe 
wetgevende initiatieven 

Verdere opvolging 

Ondersteuning bij opstart PO’s MB gepubliceerd op 18/08/2016, oproep 
open tot 31/10/2016 

PO’s die steun krijgen zijn geselecteerd 

Interventiesysteem actualiseren Lopend Wordt meegenomen in discussie GLB post 2020 

Sancties terugdringen Overleg met landbouworganisaties heeft 
plaats gevonden en maatregelen zijn 
genomen 

/ 

3. Ketenwerking en 
professionele aanpak 
uitdiepen 

Behandeling in 
interprofessioneel overleg van 
een aantal aandachtspunten 
rond contracten, 
melkprijsberekening en 
bekendmaking, rol PO’s,… 

SWOT analyse lopende met BB i.v.m. 
oprichting van een BO (wetgeving rond 
kwaliteit melk zou hierin geïntegreerd 
worden) 

Na SWOT analyse: 
- Overleg kabinet 
- Overleg Waalse Overheid (BO kan enkel 

functioneren op BE niveau) 

Samenwerkingsprotocol rond PO 
en BO 

Vlaams BVR gewijzigd zodat criteria 
overeenkomen met criteria WG 
(zetelcriterium wordt aangepast in het BVR). 
Afspraken gemaakt in PW-IMO over een 

 



wederzijdse erkenning van BO’s 

4. Transparantie 
bevorderen 

Gerichte info via nieuwsbrieven Dashboard ontwikkeld dat maandelijks up-to-
date wordt gebracht 

lopend 

Bekendmaking van 
prijsbepalende elementen bij het 
begin van de maand 

Punt op agenda van verschillende IPO’s, maar 
geen doorbraak 

Continu proces 

5. Waardecreatie Nationaal logo AA Vlaamse en Waalse wetgeving zal aangepast 
worden en identiek worden gemaakt. Er zal 
gewerkt worden met één logo zonder 
vermelding van Vlaanderen of Wallonië. 
Daarnaast worden afspraken gemaakt om 
controleverslagen uit te wisselen tussen de 
gewesten. 
Overleg met BCZ over technische kwesties 
afgerond, draagvlak in orde over nieuwe 
normen bij zuivelbedrijven  

Wacht op akkoord nieuwe tekst van Wallonië 

Food pilot beter benutten Afgerond Extra oproep gedaan aan zuivelbedrijven, extra 
contactdag georganiseerd door ILVO 

Biozuivelproductie promoten Lopend Continue aandacht in regelgeving en vorming 

6. Promotie Extra campagnes derde landen Lopend Op schema 

Nadruk op lokaal karakter van 
melk bij promotie 

Afgerond Geen specifieke  interesse in vakgroep 

Hervorming schoolprogramma Lopend Nationale strategie en wetgeving + praktische 
uitwerking loopt, start in SJ 2017/2018 

7. Zuiveltransport Steun voor duurzame 
investeringen in de 
transportsector  

Lopend, budget voorzien voor 
agrovoedingssector 

Overleg met sector plaats gevonden, verdere 
uitwerking volgt dit najaar. 
In 2017 wordt budget beschikbaar aan 1 miljoen 
euro per jaar. 

 

 


