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BFA in 2019

19
werkgroepen

#MeatTheFacts

3.706
tewerkgestelden

BFA op Twitter - @be_bfa

6
persberichten

3 ledenvergaderingen
-71%

antibiotica

Nieuwe 
Directeur 
Katrien 

D’hooghe

7.437.483 ton
mengvoeder

8.898.775 ton
grondstoffen

PlattelandsTV
dubbelinterviews van BFA

15
Extra BFActs 

tijdens 
H3 en AVP

150
leden

Nieuwe 
Voorzitter
Dirk Van 
Thielen

+95%
van de 

nationale 
productie

365.000 ton
duurzame soja certificaten aangekocht

4.164
analyses
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In 2019 vierde BFA haar 75-jarig (rodium) bestaan. 75 jaar 
groei en vooruitgang, sterker uit een crisis komen, overleg 
plegen met alle verschillende stakeholders, kortom 75 jaar 
belangenverdediging voor de diervoedersector.

2019 stond ook in het teken van verandering. We zwaaiden 
Yvan Dejaegher, die 31 jaar lang aan het roer stond van BFA, 
uit. Yvan gaf op 1 mei het directeursstokje door aan Katrien 
D’hooghe. Frank Decadt gaf de voorzittershamer dan weer door aan Dirk Van Thielen. 

Onder leiding van Yvan groeide de federatie uit tot een betrouwbare schakel en essentiële 
gesprekspartner binnen de agrovoedingssector én tot een levendige en sterke federatie. Dit uit zich 
ook in het feit dat BFA vandaag bijna 100% van de sector vertegenwoordigt. Weinig federaties kunnen 
bogen op hetzelfde resultaat. Yvan, bedankt! 

Maar het werk is nog lang niet gedaan …. We gaan door op hetzelfde élan: proactief uitdagingen 
aanpakken, collectieve acties uitwerken en als sector met één stem blijven spreken.

En uitdagingen zijn er genoeg. Denken we maar aan maatschappelijke thema’s zoals 
antibioticaresistentie, klimaatverandering, ontbossing, … Stuk voor stuk thema’s en domeinen die op 
de Europese agenda staan – denken we maar aan de Green Deal en de Farm to Fork Strategy – maar 
die zeker ook bij BFA hoog op de agenda staan. En laat ons uiteraard ook niet de basis vergeten: 
voedselveiligheid is en blijft te allen tijde een topprioriteit. U leest alles over de acties van de sector in 
dit jaarverslag. 

Natuurlijk staan we als diervoedersector niet alleen voor deze uitdagingen: overleg met de verschillende 
schakels van de voedselketen, met overheden, met NGO’s en met al onze andere stakeholders is dan 
ook cruciaal.

Daarom organiseerde BFA ook een multistakeholdersplatform rond het thema duurzaamheid. De 
duurzaamheidsstrategie van BFA werd – positief – geëvalueerd en de prioriteiten voor 2030 werden 
vastgelegd. U hoort er alles over op het gezamenlijke event van BFA en FEFAC dat plaatsvindt op 24 en 
25 september 2020. Zorg dat u erbij bent! 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord, is de hele wereld gefocust op de beheersing van de 
coronapandemie. De diervoedersector wordt door de overheid erkend als een sector van essentieel 
belang. Dat onze leden en al hun medewerkers er mee voor zorgen dat onze dieren goed gevoed 
blijven worden en dat iedereen thuis van een lekker en gezond stukje vlees kan blijven genieten, is iets 
om trots op te zijn.

We zijn er dan ook van overtuigd dat we vandaag, meer dan ooit, een belangrijke maatschappelijke 
bijdrage kunnen en moeten leveren als diervoedersector. Samen gaan we ervoor! 

Voorwoord

Dirk Van Thielen
Voorzitter

Katrien D’hooghe
Directeur
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Onze missie

De missie van BFA bestaat erin de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de 
algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. 

BFA behartigt de belangen van al haar leden op alle beslissings- en overlegniveaus. Dit zowel bij 
de Europese, nationale als regionale overheden, bij onderzoekscentra en bij alle andere federaties 
en organisaties waarin BFA vertegenwoordigd is. 
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Diervoeders in beeld
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Productie mengvoeder

Grondstofverbruik

Import
1.482.292 ton

Feed Chain Alliance 

Prioriteiten

Export
1.282.846 ton

varkensvoeder

pluimveevoeder

rundveevoeder

diverse voeders voormengsels

granen

andere

NL FR
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bijproducten
van de 

voedings- 
en 

biobrand-
stoffenindustrie

u Autocontrole: voldoen aan wettelijke 
 eisen

u FCA Standaard: extra 
 bovenwettelijke eisen

u Garantie voedselveiligheid
u Minimalisatie risico’s en gevaren 
u Professionaliteit en geloofwaardigheid
u Vereenvoudigde import- en exportmogelijkheden 

door uitwisselbaarheid
u Onafhankelijke controle 

u Kwaliteit en veiligheid van ons voeder
u Duurzaamheid: 12 concrete doelstellingen voor 

2030
u Oog voor het milieu
u Klimaat
u Streven naar een werkbaar diervoedingsbeleid
u Optimale benutting van exportmogelijkheden
u Communicatie

incl. petfood, visperswater en perswater van zeezoogdieren, gemelasseerde bietenpulp en voormengsels
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Duurzaamheid 
BFA draagt bij aan vermindering 
methaanuitstoot runderen

Convenant Enterische Emissies 
Rundvee 2019-2030

Waarom nu bezig met enterische emissies? 
Sinds het klimaatakkoord van Parijs (2015), 
staat het thema “klimaat” hoog op de agenda 
van de lidstaten van de Europese Unie. Eén van 
de topprioriteiten daarbij is het reduceren van 
de CO2 en CH4 (methaan)uitstoot.
Ook België heeft een Energie- en Klimaatplan 
2021-2030 uitgewerkt. Dit werd door 
Vlaanderen en Wallonië verder vertaald naar 
regionale doelstellingen en acties. 

Verteringsprocessen van herkauwers geven aan-
leiding tot de uitstoot van methaan. Dit wordt ook 
enterische emissies genoemd. Het terugdringen 
van de methaanuitstoot bij runderen maakt dan 
ook onderdeel uit van het Vlaams Klimaat- en 
Energieplan.  

Convenant Enterische Emissies
Op 29 maart 2019 werd het convenant 
‘Enterische Emissies Rundvee 2019-2030’ 
ondertekend door de Vlaamse Overheid 
(Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw en betrokken departementen) en 
diverse partners uit de agro-voedingsketen, 
waaronder ook BFA.

Deelnemende partijen zijn het Algemeen 
Boerensyndicaat (ABS), Belbeef vzw, Belgische 
Confederatie Zuivel, (BCZ), Boerenbond (BB), 
Belgian Feed Association (BFA), Federatie van 
het Belgische Vlees (FEBEV), Bioforum,
CRV, Departement Landbouw en Visserij 
(Dept. LV), Departement Omgeving (Dept. 
OMG), Fedagrim, Groene Kring, Instituut voor 
Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO), Vlaams Agrarisch Centrum (VAC), 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM).

De doelstelling van het convenant is om in de 
rundveesector een reductie van 0,44 MT CO2-
eq van de enterische emissies te realiseren in 
de periode 2021-2030 als onderdeel van het 
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en 
dit ten opzichte van 2005.

De ondertekenaars van het convenant 
verbinden er zich toe om in eerste instantie een 
actiekader op te maken en daarbinnen concrete 
maatregelen uit te werken die ook daadwerkelijk 
in de sector uitgerold kunnen worden. Deze 
maatregelen dienen rekening te houden met 
de specifieke overwegingen (eigenheid van de 
sector, socio-economische impact, …).

De ketenpartners en stakeholders zijn vertegen-
woordigd in de stuurgroep (opvolging en stu-
ring) en de diverse werkgroepen. Er werden 5 
werkgroepen opgericht om concrete maatrege-
len uit te werken rond een specifiek thema. 
Maatregelen dienen voldoende divers te zijn 
zodat ze rekening houden met de diverse 
veehouderijsystemen in Vlaanderen en zodat 
bedrijfsleiders zelf de keuze kunnen maken 
binnen hun bedrijfsvoering. Er is binnen de 
werkgroepen tevens ruimte om beroep te doen 
op kennis en advies van externe experten.

BFA is voorzitter van de werkgroep “voedermaat-
regelen”. Deze werkgroep kwam in 2019 3x sa-
men. Er werden 5 concrete, potentiële maatrege-
len uitgewerkt en voorgelegd aan de stuurgroep. 

De stuurgroep beslist welke maatregelen 
effectief toegepast kunnen worden en welke 
reductiepercentages worden toegekend 
per maatregel. De lijst met goedgekeurde 
maatregelen wordt minimaal jaarlijks 
geactualiseerd.

BFA Fact Sheet – Convenant Enterische 
Emissies

https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143589
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143589
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Duurzaamheid 
Maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen

Duurzame soja

Sinds 2006 onderneemt BFA concrete acties 
om duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
voedsel voor dieren te garanderen. 
Daarom werd het platform Maatschappelijk 
Verantwoorde Diervoederstromen (MVDS) 
onder leiding van BFA opgericht.  
De sector nam haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op en startte met soja 
als standaard voor MVDS. Er werd geopteerd 
voor soja, omdat soja een belangrijke eiwitrijke 
grondstof is voor diervoeders, die echter 
weinig in onze gebieden geteeld wordt. 

Import gebeurt onder meer vanuit Brazilië, 
Argentinië, de Verenigde Staten, Canada, 
Paraguay, China en India. 

Belgische diervoederproducenten 
onderschrijven eveneens al sinds 2006 het 
Amazone Soy Moratorium, een overeenkomst 
om ervoor te zorgen dat de sojaproductie in 
het Amazonegebied enkel plaatsvindt op niet 
ontboste landbouwgronden.
Sinds 2009 heeft BFA een eigen, Belgische 
standaard: Maatschappelijke Verantwoorde 
soja. Deze soja wordt geteeld op een duurzame 
manier aan de hand van een aantal criteria 
met betrekking tot milieu, sociale aspecten en 
economie. Omdat dit een globale aanpak vergt, 
besliste het MVDS-Platform om haar werking 
af te stemmen op de internationale Round 
Table of Responsible Soy (RTRS) die in 2011 
gepubliceerd werd.

Sinds 2012 heeft BFA ervoor gekozen om de 
aankoop van haar duurzame soja-certificaten 
te diversifiëren. De aankoop gebeurt via 
verschillende leveranciers die allen kunnen 
aantonen dat de duurzame soja geteeld 
wordt op niet-ontboste landbouwgronden. 

BFA onderzoekt bovendien hoe we 
nevenstromen uit de voedingsindustrie en 
de biobrandstofindustrie nog beter 
kunnen valoriseren; wat beter gebruik van 
bestaande grondstoffen inhoudt. Momenteel 
reduceert BFA op die manier jaar na jaar de 
afhankelijkheid van eiwitten die van buiten 
de EU geïmporteerd worden. Sinds 2011 
daalde de import van soja voor veevoeder al 
met meer dan 30% door over te schakelen 
op koolzaadschroot en bijproducten uit de 
biobrandstofindustrie.

Sinds 2018 onderschrijft BFA ook het Cerrado-
manifest.  Het manifest, gelanceerd in 2017, is 
bedoeld om de bestaande milieuwetgeving 
te ondersteunen en uit te breiden en roept 
bedrijven in de toeleveringsketen van soja en 
vlees op om een vrijwillige toezegging te doen 
om verdere ontbossing tegen te gaan.

In het najaar van 2019 rapporteerden 
verschillende media over het gebruik van soja 
in diervoeders en de eventuele impact van 
de Belgische vleessector op ontbossing en 
bosbranden in het Amazonegebied. 

Dit is eenzijdige en onjuiste berichtgeving. 
BFA stelde duidelijk dat vlees van bij ons 
onder geen beding bijdraagt aan verdere 
ontbossing, noch aan de bosbranden in het 
Amazonegebied. Landbouworganisaties en 
veevoederproducenten pleiten er samen 
voor om de Fefac Soy Sourcing Guidelines 
(FFSG), de Europese duurzaamheidsstandaard 
van FEFAC (European Feed Manufacturer’s 
Association) in heel Europa bindend te maken. 

Vlees van bij ons draagt niet bij aan 
bosbranden in het Amazonegebied!

BFA Fact Sheet - BFA draagt bij aan duurzame 
sojateelt

https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143613
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143613
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Voedselveiligheid 
Topprioriteit voor Belgische diervoedersector

Voedselveiligheid is een topprioriteit voor 
de Belgische diervoedersector. Al sinds 
2003 neemt BFA hierin het voortouw. 
Voedselveiligheid betekent de kwaliteit van 
diervoeders en voedingsmiddelen garanderen 
en de risico’s van voedsel voor de gezondheid 
van de consumenten zoveel mogelijk beperken. 
In de eerste plaats blijven bedrijven zelf 
verantwoordelijk voor de producten die zij in 
de handel brengen. Dit is namelijk het principe 
van autocontrole. Zo ook bedrijven actief in 
de diervoedersector. De leden van BFA laten 
hun autocontrolesysteem – gebaseerd op de 
autocontrolegids Diervoeders, beheerd door 
Ovocom – auditeren door onafhankelijke derden.
 
Uiteraard ziet de overheid hier op toe en houdt 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV) toezicht op de 
correcte toepassing van de autocontrole.
 
Een belangrijk onderdeel van het 
autocontrolesysteem is het opstellen van 
een staalname- en analyseplan. Dit om 
het productieproces en alle inkomende 
en uitgaande stromen te monitoren. Alle 
grondstoffen die 
gebruikt worden door 
de Belgische meng- en 
kernvoederfabrikanten 
worden geregeld 
onderworpen aan een 
grondige gevarenanalyse. 
Alle mogelijke 
contaminanten op het 
vlak van voedselveiligheid 
zijn in beeld gebracht. De 
gevarenanalyses werden 
ter validatie voorgelegd 
aan het FAVV en aan 
het Wetenschappelijk 
Comité van het FAVV. 
De gevarenanalyse, die 

aan de basis ligt van het monitoringsplan, is 
zeer gelijkaardig voor alle fabrikanten van 
diervoeders. Daarom ontwikkelde BFA in 2003 
reeds een sectorale aanpak. Ieder jaar geven alle 
leden van BFA hun gebruik van grondstoffen op. 
Er wordt, over de sector heen, een statistisch 
representatief aantal monsters genomen van 
alle grondstoffen zodat onze grondstoffen 
worden gecontroleerd op alle mogelijke 
contaminanten. De monsters worden verstuurd 
naar geaccrediteerde labo’s waar de analyses 
worden uitgevoerd. Alle analyseresultaten 
worden centraal gecontroleerd en bij 
overschrijding worden de betrokken fabrikanten 
gecontacteerd en worden de nodige acties 
overlegd. Alle analyseresultaten worden jaarlijks 
ook overgemaakt aan het FAVV.
 
Intussen werden reeds verschillende 
onderdelen toegevoegd (bv. export, 
gemedicineerde voeders, …). Bedrijven kunnen 
voor hun individueel plan steunen op het 
sectoraal bemonsteringsplan van BFA.

BFA Fact Sheet - BFA gaat stap verder in 
antibioticareductie
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https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143615
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143615
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Dankzij de verschillende geleverde 
inspanningen werd er sinds 2011 een fikse 
daling van het antibioticagebruik via 
gemedicineerde voeders gerealiseerd.
BFA heeft in 2013 een Actieplan 
Antibioticareductie uitgewerkt, dat 4 
hoofddoelen omvat.
1. Promoten van goede praktijk en sensibiliseren 

van de actoren binnen de diervoederketen.
2. Ontwikkelen van alternatieven voor antibiotica.
3. Omkadering versterken en “best practices” 

promoten.
4. Meten is weten: registratie van het gebruik 

van gemedicineerde voormengsels.

Volgend op dit initiële actieplan heeft BFA 
verschillende bijkomende maatregelen 
genomen om tot een reductie van 
gemedicineerde voeders met antibiotica te 
komen.

1. Sinds 1 oktober 2015: de Belgische 
mengvoederindustrie aanvaardt geen 
voorschriften meer voor de productie van 
met antibiotica gemedicineerde voeders voor 
vleesvarkens vanaf 15 weken oud.

2. Sinds 1 januari 2016: de Belgische 
mengvoederindustrie aanvaardt enkel nog 
voorschriften van bedrijfsbegeleidende 
dierenartsen voor de productie van 
gemedicineerde voeders met antibiotica.

3. Sinds 1 oktober 2016: de Belgische mengvoe-
derindustrie aanvaardt enkel nog elektronische 
voorschriften voor de productie van gemedici-
neerde voeders met antibiotica. Papieren voor-
schriften worden met andere woorden niet meer 
gehonoreerd. Deze elektronische voorschriften 
worden online beheerd door BFA. 

Dit stappenplan werd aangevuld in het 
Convenant Gemedicineerde Voeders, dat in 

2016 opnieuw werd ondertekend door BFA 
en het FAVV om antibioticaresistentie tot een 
minimum te beperken. Tevens werd er een 
convenant Zink afgesloten tussen BFA en FOD 
Landbouw en FOD Volksgezondheid, om het 
totaal zinkgehalte in volledige diervoeders voor 
varkens in de afmestfase (> 23 kg), afgezet op 
de Belgische markt, te beperken. BFA hielp mee 
om een fijndoseersysteem te ontwikkelen om 
gemedicineerde voormengsels in mengvoeder 
in te mengen. Zoals elk jaar lanceerde BFA ook 
in 2019 een enquête bij haar leden omtrent de 
productie van gemedicineerde voeders. 

Als we kijken naar de daling van antibiotica 
in gemedicineerd voer (uitgedrukt in actieve 
substantie) zitten we aan een reductie van ruim 
71% t.o.v. het referentiejaar 2011.

Sinds 1 mei 2019 gaat BFA nog een stapje 
verder door haar leden op te roepen om geen 
colistine meer in te mengen bij de productie 
van gemedicineerde voeders. Colistine is 
immers een kritisch belangrijk antibioticum met 
de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid. 
Verder bleef BFA zich in 2019 ook inzetten om 
de datacollectie binnen de kwaliteitssystemen 
te ondersteunen. 

BFA zit in de Raad van Bestuur van AMCRA, 
AB Register, Belpork en Belplume om ook 
via die weg bij te dragen aan de algemene 
antibioticareductie in de dierlijke sector.

Tevens is BFA een stakeholder in het One 
Health Nationaal Actieplan, om zo mee de 
problematiek van antimicrobiële resistentie 
te bestrijden in zowel de humane sector, de 
dierlijke sector als in het leefmilieu.

BFA Fact Sheet - BFA gaat stap verder in 
antibioticareductie

Maatschappij 
Antibioticareductie

https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143598
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=143598
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België vrij van
Newcastle Disease

BFA akkoord met 
handhaving zinkconvenant 

tot eind 2020

Januari

CVB kent extra voordelen toe 
aan BFA-leden

Ledenvergadering 
Vlaanderen

Varkenssector erkend  
als sector in crisis

Crisiscel varkenskolom 
krijgt concreet vorm

MAP VI - BFA maakt 
standpunt bekend

Februari

BFA zet sectorale monitoring 
coccidiostatica stop

FEFAC Task Force Biosecurity 
stelt actieplan op

Ledenvergadering Wallonië

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/  
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/  
https://bfa.be/BFA_BMP_Zink
https://www.bfa.be/BFA_Ledenvergadering
https://www.bfa.be/afrikaansevarkenspest
https://www.bfa.be/afrikaansevarkenspest
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-6de-mestactieprogramma
https://bfa.be/BFA_BMP_Coccidiostatica
https://www.fefac.eu/our-publications/biosecurity/
https://www.bfa.be/BFA_Ledenvergadering
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BFA ondertekent Convenant 
Enterische Emissies

BFA viert haar 75ste verjaardag 

BFA overhandigt 
economische nota 

Afrikaanse Varkenspest 
aan Minister Van den 

Heuvel

BFA hygiëneprotocol voor vogelgriep 
treedt in werking

Campagne “Toezicht Welzijn 
op het Werk” voor 
diervoedersector gelanceerd

BFA organiseert 
multistakeholdersplatform 
“duurzaamheid 2030”

BFA organiseert een informatieavond 
rond VLOG-voeders

BFA stuurt 
duurzaamheidsenquête uit

Maart

April

Onze activiteiten

https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=138163
https://bfa.be/flexpage/DownloadFile?id=138163
https://www.bfa.be/BFA_Vogelgriep_Aviaire_Influenza 
https://bfa.be/BFA_Arbeidsveiligheid
https://bfa.be/BFA_Arbeidsveiligheid
https://bfa.be/BFA_GGO?lang=nl
https://bfa.be/BFA_GGO?lang=nl
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Mei

Start proefproject “propshots”

H3 virus – crisisoverleg 
overheid / sector

Juni

MAP VI goedgekeurd!

Resultaten praktijkmonitoring 
melkvetzuursamenstelling

Opstart stuurgroep Convenant 
Enterische Emissies Rundvee

Start nationale 
campagne valpreventie

Dubbelinterviews van BFA 
op PlattelandsTV

Belgische veevoederindustrie 
bant gebruik colistine

Ledenvergadering NL

FEFAC 60ste 
verjaardag

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
https://bfa.be/BFA_Milieuproblematiek
https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
https://bfa.be/BFA_Arbeidsveiligheid
https://bfa.be/BFA_Arbeidsveiligheid
https://www.plattelandstv.be/videos
https://bfa.be/BFA_Antibiotica
https://bfa.be/BFA_Antibiotica
https://www.bfa.be/BFA_Ledenvergadering
http://www.fefac.eu
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AMCRA communiceert 
resultaten voor 2018

Duurzame soja - BFA
 in top 5  

in Profundo studie

Afrikaanse Varkenspest: 
BFA publiceert protocol 

voor grondstoffen uit 
risicogebieden 

H3-virus – bijkomende  
wettelijke maatregelen

BFA legt voorstel sectorprotocol 
“Salmonella” voor aan FAVV

Vooroogst analyses gaan van 
start

BFA richt mee de European 
Feed and Food Sourcing 

Standard op

Juli

Convenant Enterische 
Emissies - opstart WG 

voedermaatregelen

H3-virus – verplichte  
bestrijding van start

Onze activiteiten

https://www.bfa.be/BFA_Antibiotica
https://www.bfa.be/BFA_Antibiotica
https://bfa.be/BFA_MVDS
https://bfa.be/afrikaansevarkenspest
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
https://bfa.be/BFA_Enterische_Emissies
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp
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Augustus

Interpretatie GGO-analyses – 
beslissingsboom aangepast

‘Responsible Sourcing Declaration & 
Signatory’ : BFA-leden op lijst

September

Proefproject “propshots” 
pluimveesector verlengd 

tot eind 2019

Veevoeders dragen niet bij aan de 
bosbranden in Amazonewoud

Animal Task Force lanceert 
‘European Livestock Voice’

Belpork bepaalt strategie: 
alternatieven onverdoofde 
biggencastratie

AMCRA publiceert 
benchmarkrapport 

dierenartsen

https://bfa.be/BFA_GGO
http://www.standardsmap.org/fefac/
http://www.standardsmap.org/fefac/
https://bfa.be/Flexpage/DownloadFile?id=139621
https://bfa.be/Flexpage/DownloadFile?id=139621
https://meatthefacts.eu/
https://www.bfa.be/BFA_Antibiotica
https://www.bfa.be/BFA_Antibiotica
https://www.bfa.be/BFA_Antibiotica
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FAVV kondigt verbod aan 
op export van voeders met 

niet in de EU toegelaten 
additieven

BFA onthult logo XXIX 
FEFAC Congress met 
thema Sustainability

BFA gaat in 
overleg met FAVV 
rond omzendbrief 

pesticiden

Dierenwelzijnlabel – Belpork 
ontmoet kabinet Ben Weyts

Belgische diervoederindustrie koopt 
365.000 duurzame sojacertificaten

Afrikaanse varkenspest – FAVV 
finaliseert update draaiboek

Oktober

November

Onze activiteiten

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
https://www.feedfuture.be/fefaccongress2020
https://bfa.be/BFA_Pesticiden
https://bfa.be/BFA_Pesticiden
https://bfa.be/BFA_Pesticiden
https://bfa.be/BFA_Pesticiden
https://bfa.be/BFA_MVDS
https://bfa.be/BFA_MVDS
https://bfa.be/afrikaansevarkenspest
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BFA ondertekent Amazon 
Soy Moratorium

De Europese Commissie 
lanceert de Green Deal

Bemonsteringsplannen 2020 – 
Alle info online geactualiseerd

Interventiefonds Salmonella – 
aanpassing premie

Yvan Dejaegher gaat op pensioen

CVB actualiseert de samenstelling 
van veevoedergrondstoffen

December

https://www.fairr.org/engagements/amazon-soy-moratorium/
https://www.fairr.org/engagements/amazon-soy-moratorium/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://bfa.be/BFA_BMP_Sectoraal
https://bfa.be/BFA_Verzekeringen
https://bfa.be/BFA_Verzekeringen
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BFA heeft altijd zeer veel belang gehecht aan een directe en open communicatie 
met stakeholders. Transparantie leidt immers tot vertrouwen! Daarom communiceren 
we wat we doen en waarom we het doen. Tot onze stakeholders rekenen we 
zowel de NGO’s, andere schakels van de agrovoedingsketen, de verschillende 
overheidsinstanties, maar ook verschillende Europese organisaties. In een sector waar 
grondstofstromen alsmaar mondialer worden en afzetkanalen steeds diverser, is dit 
een absolute noodzaak. Een overzicht van enkele van onze belangrijkste partners:

FAVV
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen bestaat sinds 2000. 
Voedselveiligheid is een topprioriteit voor 
BFA en haar leden. Het FAVV is dan ook een 
essentiële partner voor BFA. Geregeld overleg, 
een nauwe betrokkenheid, sectorconvenanten 
en een validatie van het autocontrolesysteem 
voor de diervoederindustrie en van de 
bemonsteringsplannen van BFA: het is maar een 
greep uit de verschillende raakvlakken tussen 
het FAVV en BFA. BFA maakt ook deel uit van 
verschillende werkgroepen en het Raadgevend 
Comité van het FAVV. 

Federale OverheidsDienst (FOD) 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu 
Het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding 
van deze FOD draagt bij tot het beleid en de 
Europese normen inzake diervoeders. BFA wordt 
op regelmatige basis geconsulteerd door deze 
dienst en vraagt ook zelf geregeld een overleg 
aan indien er zich knelpunten in de wetgeving 
voordoen.

Ovocom
BFA ligt aan de basis van de oprichting 
van Ovocom vzw (2001). Ovocom is het 
overlegplatform voor beroepsfederaties waarvan 
de leden actief zijn in de diervoederketen. 
Ovocom beheert de Autocontrolegids 
Diervoeders (G-001) en de Feed Chain Alliance 
(FCA) Standaard.

 
In 2019 werd, na een werk van enkele jaren, een 
akkoord bereikt over de Europese harmonisatie 
van inkoopvoorwaarden. Daarnaast biedt Ovocom 
een thematisch trainingsprogramma aan dat 
inspeelt op een actueel onderwerp en/of een 
update van de diervoederwetgeving. Ovocom 
werkt, met ondersteuning vanuit BFA, momenteel 
aan een opleiding rond bemonstering.

Ketenoverleg
Binnen de agro-voedingsketen bestaat er een 
spanningsveld als gevolg van de uiteenlopende 
economische belangen van consumenten 
en operatoren. Om dat spanningsveld beter 
te beheersen, wensen de organisaties van 
het Belgisch ketenoverleg de onderlinge 
samenwerking te verbeteren en goede relaties te 
stimuleren. BFA, AGROFRONT (BOERENBOND, 
ABS en FWA), FEVIA, UNIZO, UCM en COMEOS 
hebben samen als Belgisch ketenoverleg van de 
agro-voedingsketen het initiatief genomen om een 
gedragscode op te stellen en te onderschrijven ter 
ondersteuning van faire relaties tussen aanbieders 
en kopers. De gedragscode is een doeltreffende, 
kost-efficiënte en transparante oplossing voor 
vermoedelijk unfaire handelspraktijken. Het is 
een vrijwillig systeem dat werd opgezet om 
de ondernemingen van de voedselketen te 
ondersteunen.

In 2019 werd voornamelijk gewerkt rond de 
omzetting van de nieuwe Europese UTP-richtlijn 
(Unfair Trading Practices, ofwel Oneerlijke 
Handelspraktijken) in Belgisch recht, de rol van de 
gedragscode en het Governance Committee.

Nationaal

Onze stakeholders - Externe relaties
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Belplume
In 2002 richtten alle schakels van de 
braadkippenkolom samen Belplume vzw 
op. Op deze manier werd gewerkt 
aan de opstart en de uitbouw van een 
Integraal Kwaliteitsbeheersysteem voor 
braadkippen. Sinds eind 2009 kunnen ook 
de opfok- en leghennenbedrijven en de 
legvermeerderingsbedrijven zich aansluiten 
bij Belplume. BFA neemt namens de 
mengvoedersector deel aan dit kwaliteitssysteem 
door te zetelen in de Raad van Bestuur, de 
Algemene Vergadering en de Adviescommissie.

Sinds 2017 is Belplume mee in het AB Register 
verhaal gestapt. Vanaf midden 2017 kunnen 
zowel pluimveehouders, dierenartsen als broeiers 
gebruik maken van AB Register en worden er 
antibioticadata op lotniveau verzameld. In 2019 
worden de eerste Belplume antibiotica rapporten 
verzonden. Vanaf begin 2020 wordt er ook 
ingezet op een grootgebruikerbeleid binnen 
Belplume.

AB Register
Belpork bouwde het antibiotica-
monitoringssysteem ‘AB Register’ in 2014 uit, als 
eerste in België. In 2017 werd het AB Register 
uitgebreid naar de pluimveesector en in 2018 
werd het systeem ook aangepast voor gebruik 
door de melkveesector in Vlaanderen. Omwille 
van de uitbreiding naar andere diersoorten werd 
in 2018 beslist het beheer van AB Register onder 
te brengen in een nieuwe organisatie, AB Register 
vzw. Deze organisatie is een overkoepelende 
structuur die opgericht is vanuit Belpork 
(varkenssector), Belplume (pluimveesector) en 
IKM Vlaanderen (melkveesector). BFA maakt deel 
uit van de Raad van Bestuur van AB Register vzw.

SALV
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en 
Visserij (SALV) is een adviserend orgaan voor de 
Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. BFA 
is lid van de SALV. De geformuleerde adviezen 
hebben betrekking op nieuwe reglementering 
over landbouw en visserij in de brede zin van 
het woord. De adviezen worden samengesteld 
tijdens werkgroepvergaderingen van de 
belanghebbenden. 

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de 
SALV administratief ondergebracht bij de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

In 2019 waren de voornaamste aandachtspunten 
de nieuwe strategie voor het Vlaamse 
landbouwbeleid en de verschillende 
verdienmodellen in de landbouwsector. 
Uiteraard ging ook de nodige aandacht naar het 
regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering. 
De werkcommissie deed aan kennisopbouw en 
discussieerde met de ledenorganisaties en de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen over de 
problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.

VEPEK
VEPEK, het verbond voor pluimvee, eieren en 
konijnen, is een interprofessionele organisatie 
binnen de pluimveekolom waar ook BFA lid van 
is. Binnen deze organisatie worden belangrijke 
dossiers opgevolgd zoals dierenwelzijn (bv. 
met het actieplan transport levend pluimvee), 
Salmonella binnen de pluimveeketen, 
crisiscommunicatie bij bepaalde ziekte uitbraken,... 
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Belpork 
Belpork werkt sinds de start in 2000 als 
interprofessionele organisatie op nationaal vlak 
met als doel het imago en de consumptie van 
het Belgisch varkensvlees op duurzame wijze te 
bevorderen via het beheer van kwaliteitssystemen 
en integraal ketenbeheer. BFA zetelt al meerdere 
jaren binnen de Raad van Bestuur van Belpork 
en is van dichtbij betrokken bij de verschillende 
lopende dossiers.

Belpork is eigenaar en beheerder van de 
kwaliteitslabels Certus (vers varkensvlees) 
en Meesterlyck (kookham en gedroogde 
ham) en mede-eigenaar van het 
antibioticamonitoringssysteem AB Register.

Daarnaast zet Belpork zich in voor 
verschillende dossiers als dierenwelzijn, het 
bedrijfsgezondheidsplan, reductie van het 
antibioticumgebruik in de varkenssector en heeft 
het een belangrijke voortrekkersrol op vlak van 
voedselveiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en 
traceerbaarheid. 

Op internationaal niveau draagt Belpork 
via overeenkomsten bij tot het openen van 
exportmarkten. Zo wordt Certus sinds 2005 
aanvaard als gelijkwaardig systeem door Qualität 
und Sicherheit Gmbh (QS), de organisatie 
waarvan het gelijknamige kwaliteitslabel als 
pionier geldt in Duitsland. Deze overeenkomst 
maakt de export van België naar Duitsland 
mogelijk.

AMCRA 
AMCRA werd in 2012 opgericht door BFA, de 
landbouworganisaties, de farmaceutische sector, 
dierenartsen, de overheid en wetenschappers. 
Doel van dit kenniscentrum is een duurzaam 
antibioticabeleid te bereiken bij de dieren om 
de bedreiging van antibioticumresistentie zowel 
voor mens als dier onder controle te houden. 
Sinds haar oprichting heeft AMCRA al heel wat 
verwezenlijkt en is BFA betrokken bij de lopende 
dossiers binnen de Raad van Bestuur.

Naast de verschillende adviezen die 
geformuleerd werden rond de reductie van 
het antibioticumgebruik, heeft AMCRA ook 
verschillende sensibiliseringscampagnes op poten 
gezet. Daarnaast speelt de Wetenschappelijke 
Eenheid van AMCRA een belangrijke rol in de 
analyses die zowel voor de overheid als de sector 
worden gedaan. 

De leden van AMCRA stelden in 2014 samen het 
Visie 2020 Plan op. Dit plan omvat 10 streefdoelen 
en actiepunten en formuleert 3 concrete targets 
(met 2011 als referentiejaar):

1. 50% minder antibioticumgebruik tegen 2020;
2. 75% minder van de meest kritisch belangrijke 

antibiotica tegen 2020;
3. 50% minder AB gemedicineerde voeders tegen 

2017.

Zowel de Belgische als de Europese cijfers geven 
een goed inzicht in de realisaties van de afgelopen 
jaren. Het goede werk moet echter verdergezet 
worden. Daarom werd binnen AMCRA een 
Visie 2024 Plan opgemaakt om ook na 2020 nog 
bredere doelstellingen na te streven. 

Ook BFA wilt het goede werk verderzetten en 
heeft daarom besloten om zich te aligneren met 
dit 2024 plan. Het engagement is opgemaakt om 
tegen 2024 een reductie van 75% neer te zetten 
voor de AB gemedicineerde voeders.

Onze stakeholders - Externe relaties
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FEFAC
FEFAC is de European Feed Manufacturers’ 
Federation. BFA maakt niet alleen deel uit van 
de Raad van Bestuur, maar is ook actief in heel 
wat werkgroepen. Zo zijn er vb. het Director’s 
College, het Feed Safety Management Committee, 
het Sustainability Committee, het Premix 
Committee, het Industrial Compound Feed 
Committee, de taskforce biosecurity, de taskforce 
African Swine Fever, …. FEFAC is een belangrijke 
internationale partner. De wetgeving, maar ook 
het maatschappelijk debat wordt immers steeds 
meer Europees gestuurd.

European Feed and Food Sourcing Standard
In 2019 startte BFA, samen met 5 andere 
Europese partners, een nieuw initiatief: een 
standaard voor “levensmiddelen en diervoeders 
van Europese origine”. De standaard omvat 
bovendien niet enkel criteria voor Europese 
origine, maar ook voor duurzaamheid en non-ggo. 

De impact van het project is drieledig: een 
verhoging van de productie en consumptie 
van traceerbare, duurzame gewassen van het 
Europese continent, de creatie van een gelijk 
speelveld tussen bedrijven en producenten binnen 
en buiten de Europese Unie en de harmonisatie 
van verschillende normen, regelingen en 
benaderingen op het gebied van herkomst, non-
ggo en duurzaamheid.

Nevedi en Deutsche Verband Tiernahrung (DvT)
Op geregelde tijdstippen worden strategische 
overlegvergaderingen georganiseerd met zowel 
de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie 
(Nevedi) als Deutsche Verband Tiernahrung 
(DvT), onze respectievelijke Nederlandse en 
Duitse collega’s.  Thema’s die aan bod komen, zijn 
bv. de ontwikkeling van non-ggo standaarden, 
duurzaamheidsinitiatieven, … 

Nevedi en BFA organiseren, samen met Feed 
Design Lab, jaarlijks ook het Jongerencongres, 
een evenement dat professionelen van onze 
sector onder de 40 jaar samenbrengt, steeds rond 
een specifiek thema. 

GMP+ International
GMP+ International is de Nederlandse eigenaar 
en beheerder van certificatieschema’s voor 
diervoeder. Als beheerder van de nationale 
bemonsteringsplannen voor de Belgische 
diervoederindustrie, wisselen BFA en GMP+ 
jaarlijks monitoringresultaten met elkaar uit. 
Tussen Ovocom en GMP+ International werd ook 
een uitwisselbaarheidsovereenkomst afgesloten. 

Qualität und Sicherheit (QS)
Dit Duitse ketenbewakingssysteem werd in 2002 
in het leven geroepen. Aangezien Duitsland 
een belangrijk exportland is voor mengvoeders 
en grondstoffen, werd in 2004 geijverd voor 
een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen 
QS, BFA en Ovocom. Deze overeenkomst 
wordt jaarlijks verlengd, zodanig dat Belgische 
mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen 
leveren zonder bijkomende audit.
Daarnaast werken OVOCOM, AIC, QS en GMP+ 
International verder aan een harmonisatie van de 
bestaande inkoopvoorwaarden.

Internationaal



Vooruitblik
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2019 stond in het teken van het 75-jarig bestaan 
van BFA. Maar ook in het teken van verandering 
en vooruitgang. We kunnen als sector immers 
niet stil blijven staan. Er komen heel wat uitda-
gingen op ons af.

Eind 2019 lanceerde de Europese Commissie de 
“Green Deal”. De Europese Green Deal moet van 
Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale 
continent maken, de economie stimuleren, de 
volksgezondheid en levenskwaliteit verbeteren 
en de natuur beschermen, zonder iemand aan 
zijn lot over te laten.

BFA richtte reeds in 2006 het Platform Maat-
schappelijk Verantwoorde Diervoeders, een 
multi-stakeholderplatform, op. Dit resulteerde in 
2009 bijvoorbeeld in de eerste standaard voor 
maatschappelijk verantwoorde soja. Nu, 10 jaar 
later, koopt de Belgische diervoederindustrie 
jaarlijks 365.000 duurzame sojacertificaten. Zo 
wordt 100% van de binnenlandse consumptie 
afgedekt. Al deze certificaten krijgen van het 
onafhankelijke IDH (Initiatief Duurzame Handel) 
ook de erkenning als “deforestation free”. 

Daar eindigt het verhaal echter niet. BFA werkt 
volop aan een charter met concrete duurzaam-
heidsdoelstellingen voor 2030 die perfect ka-
deren binnen de Green Deal van Europa, aan de 
realisatie van het convenant enterische emissies, 
aan de verdere daling van het gebruik van antibi-

otica in veevoeders (een reductie van 71% werd 
reeds bereikt!), aan het blijvend garanderen van 
de voedselveiligheid en nog zo veel meer. 

In 2019 voelden we als Belgische veevoederin-
dustrie – ondanks de verbeterende marktom-
standigheden in de loop van het jaar – ook de 
gevolgen van de uitbraak van Afrikaanse var-
kenspest bij wilde zwijnen in september 2018, 
de uitbraak van Newcastle Disease in de pluim-
veesector in 2018 en een uitbraak van het tot 
dan toe onbekende LPAI H3-virus bij vnl. leg-
hennen en fokpluimvee. 

Dat we als sector – helaas – wel wat ervaring met 
crisissen hebben, mag dus duidelijk zijn. Toch 
jaagt de coronacrisis ook een schok door onze 
sector. De crisis woedt immers in volle hevigheid 
op het moment dat deze tekst geschreven wordt. 
De overheid erkent de veevoedersector als sec-
tor van essentieel belang. Een belangrijk signaal 
in deze uitdagende tijden! Dat de bedrijven kun-
nen verder werken, is in de eerste plaats te dan-
ken aan alle medewerkers in de industrie. Zij ver-
dienen dan ook een zeer welgemeende Dank U! 
De coronacrisis heeft ook tot gevolg dat de pu-
blieke Algemene Vergadering van BFA en het 
XXIX FEFAC Congres verzet worden naar een 
latere datum. Wij rekenen op dan ook op jullie 
talrijke aanwezigheid op 24 & 25 september in 
Antwerpen! 
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BFA-bestuur   Voorzitters - werkgroepen BFA-team Dagelijks Bestuur

Naam Bedrijf WG Voorzitter Naam Functie Naam Bedrijf

Dirk Van Thielen Voorzitter – Arvesta Arbeidsveiligheid Liesbeth Verheyen Katrien D'hooghe Directeur Adrie Brands Agrifirm Belgium

Olivier Algoet Voeders Algoet Braadkippen Rik Vandeputte Yvan Dejaegher Adviseur Generaal Katrien D'hooghe BFA

Frederic Boone Versele-Laga Carbon Footprint Dirk Bogaerts Annick De Smedt Executive Assistant Stephan d'Aussy Voeders d'Aussy

Adrie Brands Agrifirm Belgium Dierenartsen Martin Fockedey Els Symons Management Assistant Frank Decadt Voeders Decadt

Jean-Marc Bourguignon Scam Elektronisch Voorschrift Dimitri De Meyer Griet Van Asschot Communicatie Erik Timmermans INVE België

Stephan d’Aussy Voeders d’Aussy Export Jan Van Aelten Karen Kerckhofs
Voedselveiligheid, 
Kwaliteit en 
Crisismanagement

Dirk Van Thielen Arvesta

Philippe Debaillie Voeders Debaillie Fijndoseersteem Daniël Maenhout Evelien Mortaignie Agro-economie Rik Vandeputte Leievoeders

Frank Decadt Voeders Decadt Gemedicineerde Voeders Frank Vromant Eline Overvoorde Voedselveiligheid & 
analyses Yvan Dejaegher Adviseur Generaal

Jan Degrave Voeders Degrave Gevaarlijke preparaten Koen Blanchaert Elien Van Stichel Diervoedingsbeleid, 
Export & Dienstverlening

Dirk De Baets Voeders Depre HACCP Mia Eeckhout en Johan 
Claes Liesbeth Verheyen Milieu, Duurzaamheid en 

Kwaliteit

Jan Druyts Nukamel Inkoop Leo Custers

Dominiek Dumoulin United Petfood 
Producers Insecten Ben Mijten

Paul Ghekiere Bio’Or Kernvoederfabrikanten Erik Timmermans

Wouter Grymonprez Voeders Ostyn Lastenboeken en 
kwaliteit Patrick Gouwy

Stephanie Huys Voeders Huys Mest Katrien Van Rompu

Stefaan Lambrecht Danis Milieu Dieter Pattyn

Guy Seurynck Voeders Seurynck Nutritionisten Johan Blanchaert

Erik Timmermans INVE België Stofexplosie Stefaan Daels

Thomas Vanden Avenne  Vanden Avenne-Ooigem Verslepen en residuen-
coccidio Eddy Oosterlinck

Rik Vandeputte Leievoeders

Lammert Veenhuizen Forfarmers Belgium

Eric Walin SCAR

Jan Van Aelten Belcofeed

Tiny Stoop Voeders Biervliet

Bruno Jacobs Lambers-Seghers

Bestuur, werkgroepen en BFA-team
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Dominiek Dumoulin United Petfood 
Producers Insecten Ben Mijten

Paul Ghekiere Bio’Or Kernvoederfabrikanten Erik Timmermans

Wouter Grymonprez Voeders Ostyn Lastenboeken en 
kwaliteit Patrick Gouwy

Stephanie Huys Voeders Huys Mest Katrien Van Rompu

Stefaan Lambrecht Danis Milieu Dieter Pattyn

Guy Seurynck Voeders Seurynck Nutritionisten Johan Blanchaert

Erik Timmermans INVE België Stofexplosie Stefaan Daels

Thomas Vanden Avenne  Vanden Avenne-Ooigem Verslepen en residuen-
coccidio Eddy Oosterlinck

Rik Vandeputte Leievoeders

Lammert Veenhuizen Forfarmers Belgium

Eric Walin SCAR

Jan Van Aelten Belcofeed

Tiny Stoop Voeders Biervliet

Bruno Jacobs Lambers-Seghers

BFA VZW/ASBL

Gasthuisstraat 31 • Rue de l’Hôpital
1000 Brussel - Bruxelles

T +32 (02) 512 09 55  
info@bfa.be • www.bfa.be
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