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Persbericht 

Mengvoedersector zet verdere stappen naar optimalisatie 

antibioticagebruik in de dierlijke productie 

Brussel, 02/10/2015 

Brussel – Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze 

doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 

2020, zou tegen 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders eveneens met 50% 

moeten verminderen. BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, ziet  de recente 

stagnering van het antibioticagebruik als een signaal om nog een extra tandje bij te steken door  

maatregelen die vanaf oktober 2015 progressief worden ingevoerd. 

Momenteel wordt de maatschappelijke discussie rond het antibioticagebruik in de dierlijke productie 

intensief gevoerd. Samen met andere belangrijke stakeholders (landbouworganisaties, pharma 

bedrijven, dierenartsen, de overheid, wetenschappers, enz.) richtte de Belgische mengvoedersector 

drie jaar geleden het kenniscentrum AMCRA op. De leden van AMCRA stelden samen het Visieplan 

2020 op. Dit plan omvat 10 streefdoelen en actiepunten, waaronder de halvering van het 

antibioticagebruik tegen 2020 over de hele sector van de dierlijke productie en een daling van 50 % 

voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017 (met 2011 als 

referentiejaar). 

De mengvoedersector juicht de reeds gerealiseerde resultaten toe in de optimalisatie van het 

antibioticagebruik, maar ziet de recente stagnering als een duidelijk signaal om nog wat extra 

inspanningen te leveren. Zo werd binnen de Raad van Bestuur van BEMEFA een stappenplan 

uitgewerkt, die volgende maatregelen inhoudt voor de met antibiotica gemedicineerde voeders 

(exclusief ontwormingen en ZnO):  

1. Vanaf 1 oktober 2015: de Belgische mengvoederindustrie zal geen voorschriften meer 

aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor 

vleesvarkens vanaf 15 weken ouderdom. Er zullen dus enkel nog met antibiotica 

gemedicineerde voeders geproduceerd worden voor biggenvoeder en niet meer voor 

vleesvarkens. Gemedicineerde voeders voor ontworming vallen hier uiteraard niet onder. 

2. Vanaf 1 januari 2016: de Belgische mengvoederindustrie zal enkel nog voorschriften 

aanvaarden van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen. 

3. Vanaf 1 oktober 2016: de Belgische mengvoederindustrie zal enkel nog elektronische 

voorschriften aanvaarden. Papieren voorschriften zullen dus met ingang van 1 oktober 

2016 niet meer gehonoreerd worden. 

BEMEFA verbindt dit stappenplan wel aan concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke 

productie! “Onze leden zullen in hun rol van adviesverstrekker meehelpen om de veehouder te 
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sensibiliseren en advies te verlenen bij het aanwenden van de meest optimale vorm van 

antibioticatoediening”, zegt Yvan Dejaegher, Directeur-generaal van BEMEFA. “Maar we zullen ook in 

alle andere organen, instellingen en privékwaliteitssystemen (zoals Belpork) blijven ijveren opdat 

elke partner op zijn beurt de nodige inspanningen blijft leveren om de doelstellingen rond 

antibioticareductie samen te helpen realiseren.” De mengvoedersector denkt hierbij o.a. aan:  

 de verplichting van antibioticaregistratie op korte termijn in alle varkenshouderijen (en 

niet enkel de Certus- en Codiplan+ bedrijven)- en pluimveehouderij 

 het verplicht ter beschikking stellen van geregistreerde gegevens aan alle betrokken 

personen die kunnen bijdragen tot een meer rationeel antibioticagebruik 

 het optimaliseren van de controleerbaarheid van de registraties 

 het opzetten van een grote sensibilisatieactie om de geregistreerde gegevens te 

raadplegen en daaruit de nodige vaststellingen af te leiden EN te implementeren 

 de controle op de gerealiseerde optimalisaties met resultatenverbintenis 

 het verstrekken van antibiotica aan de veehouder verplicht via de bedrijfsbegeleidende 

dierenarts te laten lopen (als verschaffer of als voorschrijver) 

BEMEFA laat alvast weten tegen eind 2017 opnieuw een evaluatie in te bouwen. “We zullen de 

resultaten van deze nieuwe maatregelen grondig evalueren en tegen dan eventuele nieuwe stappen 

in overweging nemen”, besluit Yvan Dejaegher. 

 

 

BEMEFA, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, telt 160 leden. Samen 

vertegenwoordigen zij 99% van de nationale productie. De sector stelt meer dan 3.600 personen te werk. Met 

een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 2,5 miljard euro is de mengvoederindustrie de 

belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw.  
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