’Een certificaat om mee naar buiten te treden’, zo beschrijft de nieuwe IKM-voorzitter Katrien Van der Meulen het Vlaamse kwaliteitssysteem. De positieve uitstraling van IKM, de Vlaamse tegenhanger
van het Nederlandse KKM, is een van haar aandachtspunten.

M

et veel enthousiasme, maar soms
enigszins terughoudend vertelt
Katrien Van der Meulen over haar nieuwe functie als voorzitter van Integrale
Kwaliteitszorg Melk. Ze is duidelijk geen
onbekende in de hogere melkveehouderijstructuren. Als lid van Agra en van
de vakgroep voor de melkveehouderij
binnen de Boerenbond, draait ze al jaren mee in de melkveesector. Op die manier kwam ze uiteindelijk bij IKM terecht. Na een aanloopperiode binnen de
IKM-structuren, eerst in de agemene vergadering en vervolgens in de raad van
bestuur, neemt ze nu de fakkel over van
de vorige IKM-voorzitter, Michel Halewyck.
Zelf spreekt Katrien Van der Meulen bovendien met enige praktische ervaring
over de sector. Al meer dan twintig jaar
staat ze immers aan de zijde van haar
man Guido Brouckaert aan het hoofd van
een melkveebedrijf in de West-Vlaamse
gemeente Rollegem. Naast de 33 melkkoeien en het bijhorende jongvee is er
nog een volwaardige akkerbouwtak op
het bedrijf aanwezig met teelten als
wintertarwe, aardappelen en suikerbieten naast de traditionele ruwvoerteelten
gras en maïs.

Op naar de 100 procent
Al van in het begin volgt Katrien Van der
Meulen de ontwikkelingen rond het hele
IKM-gebeuren van dichtbij. ’Als lid van de
sectorgroep Melkvee van de Boerenbond
werd mij een aantal jaren geleden gevraagd om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKM’, vertelt Van der
Meulen. Het idee om kwaliteitsnormen

op melkveebedrijven op te stellen die
verder gingen dan de melkkwaliteit alleen, sprak haar onmiddellijk aan. ’Het
grootste deel van de punten opgenomen
in het lastenboek waren trouwens op
veel bedrijven al vanzelfsprekend. De
komst van IKM betekende een erkenning
voor die melkveebedrijven die al jaren
aan extra eisen voldeden’, vervolgt Van
der Meulen, terwijl ze daarbij een aantal
voorbeelden opsomt. ’Neem nu de kwaliteitseisen rond de hygiëne bij het melken, die werden voorheen al op heel wat
bedrijven toegepast.’
IKM loopt alvast goed in Vlaanderen. De
nieuwe voorzitter heeft dan ook op de
eerste plaats de bedoeling om verder te
gaan op dezelfde weg. Tot op vandaag is
ongeveer 80 tot 85 procent van alle melkveehouders in Vlaanderen al op het certificeringsysteem aangesloten. Deze groep
veehouders staat samen in voor een certificering van ongeveer 90 procent van de
totale melkplas. En deze cijfers zijn nog
steeds stijgend. ’Naar de toekomst toe
willen we de overige 15 procent van de
veehouders ook over de streep trekken
om aan IKM deel te nemen’, klinkt het
vastberaden. Tot die 15 procent behoren
veehouders die overwegen te stoppen en
wachten op de nieuwe quotumregeling,
veehouders die bezig zijn met het doorvoeren van aanpassingen op hun bedrijf
en daarnaast ook veehouders die de toekomst van de melkveehouderij nog even
willen afwachten.
Het initiatief van enkele melkerijen om
de melk van IKM-gekeurde bedrijven
apart op te halen, vindt Van der Meulen
alvast een stap in de goede richting en

dat kan volgens haar alleen maar aangemoedigd worden. ’Het separaat ophalen
van de melk is in zekere zin een bevestiging voor die bedrijven die al langere tijd
deelnemen aan IKM’, stelt Van der Meulen. ’Een goede communicatie naar de
grootdistributie is daarom even belangrijk.’

Erkenning binnen Europa
Een volgende doelstelling van de IKMvoorzitter is het verder afstemmen met
de overige kwaliteitssystemen inzake
melkproductie binnen Europa. ’Nog
steeds blijven we ijveren voor een gelijkzetting met het Nederlandse kwaliteitssysteem Keten Kwaliteit Melk en dus
voor een officiële bevestiging van gelijkwaardigheid tussen die beide systemen’,
verduidelijkt Van der Meulen.
’Op Europees niveau lopen we met IKM
voor op de geplande regelgeving binnen
de ”mid-term review”-plannen van Europees commissaris Fishler. Dat geeft ons
het teken dat we op de goede weg zijn
met ons systeem,’ vertelt Van der Meulen
duidelijk enthousiast over de interesse
van andere Europese landen voor het
Vlaamse kwaliteitssysteem. ’Het grote
pluspunt is dat door het vroegtijdig opstellen van het lastenboek en het opstarten van IKM, we zelf onze werkwijze konden kiezen. Daardoor kunnen wij nu ons
lastenboek aan de overheid voorleggen.
Om het met de uitdrukking van mijn
voorganger te zeggen: ”Je kunt beter zelf
sturen dan gestuurd te worden.”’

Werken aan imago
Als een van de grote voordelen van het
Vlaamse kwaliteitssysteem noemt de
nieuwe voorzitter de controle van het
systeem door een onafhankelijke organisatie. Dit in tegenstelling tot Wallonië,
waar de controle op de melkveebedrijven door QFL zelf, de Waalse organisatie
voor de kwaliteitszorg van de melk, georganiseerd is door de comités voor de
melkkwaliteit. Van der Meulen: ’Door de

controle op de melkveebedrijven door
een onafhankelijke organisatie komt
IKM geloofwaardiger over naar de buitenwereld. Dat is vooral belangrijk naar
de consument toe en voor het imago van
de hele melkveesector.’
De positieve uitstraling van IKM naar de
consumenten toe haalt Van der Meulen
als een van de belangrijkste aandachtspunten tijdens haar voorzitterschap aan.
’De consument moet weten dat IKM bestaat en wat het certificaat precies inhoudt. Ook naar beroepsfierheid toe is
dat belangrijk voor de melkveehouders.
Met het certificaat moeten veehouders
naar buiten kunnen treden’, vindt Van
der Meulen.
Hoe deze communicatie naar de consumenten toe in de toekomst moet verlopen, is echter nog niet uitgelijnd. De vi-

Melkveehouder zijn
betekent veel meer
dan koeien melken alleen
sie van de voorzitter is alvast duidelijk:
’Tegenwoordig houdt het beroep melkveehouder veel meer in dan koeien melken alleen. Zelf omschrijf ik de taak van
een melkveehouder liever als het produceren van melk. Dat betekent koeien
melken met alle andere aspecten die
daarbij aan bod komen. Daartoe behoren
zaken als respect voor hygiëne, respect
voor het dierenwelzijn en respect voor
milieu.’
Annelies Debergh

Nieuwe IKM-voorzitter Katrien Van der Meu len vindt separate ophaling een goede zaak

’IKM is vanz elfsprekend’
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