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Het verminderen van het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders, soja gebruiken op
een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier, de CO2 afdruk van diervoeders
reduceren, het vermijden van de insleep van dierziekten ... Allemaal uitdagingen waarmee
producenten van diervoeders dagelijks geconfronteerd worden.
BFA, de Belgian Feed Association, behartigt de belangen van haar leden – bedrijven actief in
de Belgische diervoederindustrie – in heel wat verschillende dossiers, beleidsdomeinen en bij
verschillende instanties. Door de uitdagingen van de diervoedersector aan te pakken streven
we naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame
diervoederproductie.
Wenst u ook mee te denken en samen met ons vooruit te gaan? Mee te werken aan een
duurzame toekomst voor de Belgische diervoedersector? Laat uw stem dan zeker gelden en
word lid van BFA. Ontdek de zes expertisedomeinen waarvoor onze experten er zijn voor u!

Waarom is lid worden van BFA een goed idee?
SAMEN STAAN WE STERK
De diervoedersector in België is, met een jaarlijkse omzet van 4,5 miljard EUR, een belangrijke
schakel in onze agrovoedingsketen én dus in onze voedselbevoorrading. U verdient het dat
uw belangen behartigd worden door een sterke en overkoepelende federatie met een breed
draagvlak binnen én buiten de sector. Onze leden staan centraal in al onze activiteiten. We
betrekken hen actief in onze organisatie en creëren maximale inspraak op alle niveaus. We
maken beleidsmakers bewust van onze standpunten en de uitdagingen waar onze sector voor
staat.
Daarnaast brengen we onze leden ook in contact met elkaar én met onze belangrijkste
stakeholders. U wordt jaarlijks uitgenodigd om gratis deel te nemen aan onze Algemene
Vergadering en onze ledenvergadering waarbij onze verschillende activiteiten uitvoerig
worden toegelicht en u volop de kans hebt om te netwerken.
U BLIJFT OP DE HOOGTE
Snel correcte en relevante informatie ontvangen, is ontzettend belangrijk voor uw
bedrijfsvoering. Daarom ontvangt u van ons wekelijks de BFActs, onze nieuwsbrief die exclusief
bestemd is voor onze leden. Onze experten houden u wekelijks op de hoogte van de meeste
recente ontwikkelingen in lopende dossiers, recent cijfermateriaal en relevante informatie van
partners, stakeholders en overheden. Ook onze website – waarvan een deel enkel toegankelijk
is voor onze leden – bevat een schat aan informatie. Zo bent en blijft u continu op de hoogte
van de meest recente ontwikkelingen binnen onze zes expertisedomeinen.
U MAG REKENEN OP ONZE EXPERTISE
De leden van BFA zijn betrokken bij de handel en productie van alle diervoeders. Onze werking
vertegenwoordigt dus meerdere disciplines (premixen, mengvoeders, landbouwhuisdieren,
petfood, …). Daarom hebben we onze werking georganiseerd rond 6 expertisedomeinen:
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voedselveiligheid & kwaliteit, duurzaamheid & klimaat, export, milieu, diergezondheid en
diervoedingsbeleid.
Onze experten beschikken over een schat aan kennis en ervaring en volgen de evoluties
binnen deze domeinen op de voet. U kan dus met al uw vragen terecht bij een professionele
back-office.
UW MENING TELT
Actieve deelname van onze leden aan onze werking vinden we erg belangrijk. Daarom
worden alle leden uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende werkgroepen. De
werkgroepen bereiden adviezen voor die worden voorgelegd aan het Bestuursorgaan.
ANDERE VOORDELEN
Er zijn nog tal van andere voordelen verbonden aan het BFA lidmaatschap. Zo geniet u van
onze voordeeltarieven voor allerlei opleidingen en publicaties. U krijgt toegang tot het BFAintranet, dat informatie bevat zoals de geactualiseerde wetgeving rond diervoeders, de
gevarenanalyses voor alle diervoeders, de verkoopsstatistieken van de laatste 6 maanden,
enz. Bij het uitvoeren van individuele analyses kunt u genieten van een gereduceerd tarief. U
geniet van een persoonlijke begeleiding bij specifieke dossiers zoals stofexplosie. U kunt uw
bedrijf nog eens extra in de kijker zetten via toetreding tot verschillende charters en
lastenboeken (vb. mv-soja, gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de
agrovoedingsketen, BFA duurzaamheidscharter, …).
GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
Om samen onze doelstelling te kunnen realiseren, is het lidmaatschap van BFA niet geheel
vrijblijvend. Al onze leden participeren actief aan onze werking en doelstellingen door te
voldoen aan de volgende lidmaatschapsvoorwaarden:
-

over een FCA-certificaat of equivalent beschikken (voor fabrikanten van lokaas en
petfood is het voldoende om gecertificeerd te zijn voor de autocontrolegids G-001);
deelnemen aan het mv-soja programma;
het BFA-duurzaamheidscharter onderschrijven.

Hoe lid worden van BFA?
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 vrijblijvend het aanvraagformulier in
Stap 3: Vul het document verkoopcijfers in (nodig voor verkoopstatistieken en het bepalen
van uw bijdrage)
Stap 4: Neem een kopie van uw FCA-certificaat of equivalent + milieuvergunning
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Stap 5: Stuur het aanvraagformulier, samen met het document “verkoopcijfers” en kopie
van uw FCA-certificaat of equivalent op naar BFA (info@bfa.be).
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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