Lid worden van BFA
Voorwaarden en lidgeld
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Onze sector staat niet stil en waarschijnlijk merkt u na het doornemen van onze verschillende
dossiers dat BFA de belangen van haar leden behartigt op verschillende vlakken en bij
meerdere officiële instanties. Vaak doen wij in deze dossiers dan ook beroep op de kennis van
onze leden. Wenst u ook mee te denken en samen met ons vooruit te gaan? Laat uw stem
dan zeker gelden en word lid van BFA.

Voordelen
U geniet dan eveneens van onze voordeeltarieven voor allerlei opleidingen en publicaties,
maar vooral ook voor deelname aan de bemonsteringsplannen en convenanten, of nog voor
het uitvoeren van individuele analyses.
Als lid van BFA krijgt u ook toegang tot verschillende rubrieken van onze website, zoals de
geactualiseerde wetgeving rond diervoeders, de gevarenanalyses, de wekelijkse nieuwsbrief
(BFActs), de verkoopsstatistieken van de laatste 6 maanden, enz.
Bovendien geniet u van een persoonlijke begeleiding bij specifieke dossiers zoals stofexplosie
en kunt u uw bedrijf nog eens extra in de kijker zetten via toetreding tot verschillende charters
en lastenboeken (vb. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, mv-soja, gedragscode
faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen, …).
Ten slotte wordt u jaarlijks (met uitzondering van 2020) uitgenodigd om gratis deel te nemen
aan onze Algemene Vergadering (uitzonderlijk op 3 juni 2020) en onze ledenvergadering
waarbij onze verschillende activiteiten uitvoerig worden toegelicht.
Van zodra wij uw aanvraag ontvangen, wordt dit voorgelegd aan onze Raad van Bestuur (de
datum van onze eerstvolgende Raad van Bestuur vindt u hier terug). Vervolgens zal een van
onze medewerkers u zo snel mogelijk contacteren met bijkomende informatie.
U bent geen mengvoederfabrikant, maar wenst ook lid te worden van BFA? Geen probleem!
Wij voorzien eveneens de mogelijkheid om steunend lid te worden van BFA. Indien deze
formule u interesseert, kunt u vrijblijvende informatie opvragen via info@bfa.be.

Voorwaarden van het lidmaatschap
Om lid te worden van BFA dient u:








een natuurlijk of rechtspersoon te zijn, houder van een door de bevoegde overheid
afgeleverde erkenning/registratie voor het in hoofdzaak fabriceren, invoeren of het
laten fabriceren door een derde, van dierenvoeders en/of toevoegingsmiddelen;
de huidige standregelen aanvaarden;
over een FCA-certificaat of equivalent te beschikken
Voor fabrikanten van lokaas en petfood is het voldoende om gecertificeerd te zijn voor
de autocontrolegids G-001
aanvaard te worden door de Raad van Bestuur;
de bijdrage betalen in de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn;
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aan de vereniging het eigendomsrecht te erkennen over de elementen van informatie
die BFA aan haar leden doorstuurt en men mag deze niet verder verspreiden zonder
uitdrukkelijke toestemming van de vereniging.

Hoe lid worden?
U kunt uw lidmaatschap in vijf eenvoudige stappen bevestigen:
Stap 1: Controleer of u aan de vereiste voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet en
raadpleeg onze statuten
Stap 2: Vul het aanvraagformulier in
Stap 3: Vul het document verkoopcijfers in (nodig voor verkoopstatistieken en het bepalen
van uw bijdragen)
Stap 4: Neem een kopie van uw FCA-certificaat of equivalent
Stap 5: Stuur het aanvraagformulier, samen met het document “verkoopcijfers” en kopie
van uw FCA-certificaat of equivalent op naar BFA (Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel).

Lidgeld
De leden betalen een jaarlijkse minimumbijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en
bedraagt voor 2020 € 2.000. Daarnaast wordt er per trimester een bijdrage berekend
afhankelijk van het door u opgegeven tonnage. Deze bijdragen worden als volgt berekend:
Tot 10.000 T
Tot 25.000 T
Tot 50.000 T
Tot 100.000 T
Tot 200.000 T
Tot 500.000 T
Tot 800.000 T
> 800.000 T
Kunstmelk:
Voormengsels:

€ 0,17/T
€ 0,16/T
€ 0,14/T
€ 0,14/T
€ 0,13/T
€ 0,06/T
€ 0,03/T
€ 0,02/T
€ 0,31/T
> 3%: €0,42/T
< 3%: €0,63/T

Wenst u nog bijkomende informatie? Aarzel dan niet ons te contacteren via info@bfa.be of via
+32 (0)2 512 09 55. Wij hopen u alvast spoedig als volwaardig lid in ons midden welkom te
mogen heten!
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