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Betreft Impact van het coronavirus op de IKM-audits – deel 2 

 

 

Geachte Heer / Mevrouw, 

 

Ter aanvulling bij onze brief van 20 maart 2020, melden wij u dat MilkBE besloot 

alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 

31 mei 2020 (opnieuw) te verlengen tot 30 juni 2020. Indien het nodig zou blijken 

de vervaldatum opnieuw aan te passen, zal hierover opnieuw gecommuniceerd 

worden aan de betrokken partijen.  

 

Toch willen wij u vragen de verlengingsaudits zo snel mogelijk uit te voeren, en  dat 

in volgorde van hun oorspronkelijke vervaldatum. Bij het uitvoeren van deze audits 

dienen de preventieve hygiënemaatregelen evenals de regel omtrent social 

distancing nauwkeurig opgevolgd te worden. Hiervoor vraagt MilkBE dat de 

inspectie-instellingen (II’s) een sectorale aanpak hanteren. Deze aanpak dient ook 

te omschrijven of en zo ja, hoe een audit verloopt bij een producent die symptomen 

van Covid-19 vertoont. Indien een II besluit geen bezoek uit te voeren bij een 

bepaalde producent, brengt hij de certificatie-instelling hier zo snel mogelijk van op 

de hoogte. Zo kan een korte verlenging van het certificaat worden bekeken. 

 

Om de verblijfstijd op locatie en het aangeven van documentatie te beperken, stemt 

MilkBE ermee in om waar mogelijk elektronisch beschikbare documenten (vooraf) 

elektronisch te controleren. De II mogen hiertoe een geschikte aanpak uitwerken. 

 

MilkBE begrijpt dat de II’s gedurende 6 weken geen audits konden uitvoeren. 

Daarom staat MilkBE toe het aantal voorziene onaangekondigde audits te verlagen 

met 10%. Uw certificatie-instelling zal u aangeven welke onaangekondigde audits 

geschrapt mogen worden.  

 

We denken hiermee de markttoegang en de continuïteit van de leveringen van 

producten aan de afnemers te kunnen bestendigen, zonder al te veel 

administratieve rompslomp voor de betrokken melkveehouders, certificatie- en 

inspectie-instellingen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Astrid Vangerven 

Secretaris MilkBE 

 


