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BEMEFA (Beroepsvereninging 
van de 
MEngvoederFAbrikanten) 

 
Type bedrijf: beroepsvereniging 
 
Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf in de algenwaardeketen (aankruisen welke 
gebieden van toepassing zijn): Momenteel wordt er nog geen gebruik gemaakt van 
algen in het veevoeder, maar wij zijn hier wel voorstander van.  
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1. Bedrijfsprofiel 
 

BEMEFA telt als beroepsvereniging een 170-tal fabrikanten, ze vertegenwoordigt 99% 
van de nationale productie, heeft een jaarlijkse productie van meer dan 6 miljoen ton en 
een omzet van 2.5 miljard €. De totale sector stelt 2500 mensen te werk. De 
mengvoedersector is de voornaamste leverancier van de dierlijke productie. 

Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en 
valoriseren jaarlijks meer dan 2 miljoen ton bijproducten van de voedings- en bio 
fuelindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen. 

De mengvoederindustrie maakt deel uit van de agro-voedingskolom en de kwaliteit van 
melk, vlees en eieren wordt aldus medebeïnvloed door het mengvoeder. 

 

2. Activiteiten rond algen 
 
Als sectororganisatie hebben wij een actieplan opgesteld om het gebruik van 
lokale/Europese eiwitbronnen in het voeder te stimuleren. De afhankelijkheid van 
eiwitbronnen van buiten de EU moet worden beperkt en de voedselzekerheid m.b.t. EU-
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eiwitbronnen moet worden bijgestuurd. Eén van de mogelijke deeloplossingen is het 
gebruik van algen in diervoeder. Daarom zijn wij gebaad bij het onderzoek dat gevoerd 
wordt omtrent toepassingen van algen. 
 
 

3. Marktaanbod 
 
Tot hiertoe worden er nog geen algen gebruikt in veevoeder. De cultivatie ervan is nog 
niet gecommercialiseerd waardoor de prijs ervan te hoog ligt tegenover andere 
grondstoffen. Het gebruik ervan zou echter welkom zijn als we duurzaamheid in 
rekening brengen. Algen kunnen een goede bron van nutriënten en anti-oxidanten zijn. 
En kunnen ook ingezet worden als kleurmiddel voor bv het kleuren van de eidooier. 
Verder onderzoek naar de samenstelling en het gebruik ervan in diervoeder is echter 
aangewezen. 
 
 

4. Marktvraag 
 
BEMEFA wordt graag op de hoogte gehouden van de onderzoeken die omtrent algen 
lopen. 
 

5. Contactgegevens 
 

 

Naam Liesbeth Verheyen 

Bedrijf BEMEFA 

Afdeling  

Adres 
 

Gasthuistraat 31, 1000 Brussel 

Telefoonnummer +32 02 512 09 55  

GSM nummer  

Fax +32 02 514 03 51 

e-mail info@bemefa.be 

 
 


