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Luc Seurynck benoemd als voorzitter Bemefa

Differentiatie nieuwe
focus Bemefa
Reportage

[Jef Verhaeren]

Brancheorganisatie Bemefa heeft een nieuwe voorzitter. Luc
Seurynck neemt die taak over van het duo Flor Joosen en Frank
Decadt. “Voedselveiligheid blijft onze topprioriteit. Daarnaast
richten we onze pijlen op differentiatie, zowel van het humane
voedselaanbod als van diervoeding."
De algemene vergadering van Bemefa,
de federatie van de Belgische mengvoedersector, vond dit jaar plaats in de priorij van Korsendonk te Oud-Turnhout. De
brancheorganisatie maakte van het
moment gebruik om een sterk signaal te
geven inzake antibioticagebruik. Maar
ook de recente rel in België rond prednisolone bij varkens zorgde voor verontwaardigde reacties. De nieuwe voorzitter Luc Seurynck blikte in zijn toespraak

vooral naar de toekomst en voegde een
nieuw aandachtspunt voor Bemefa toe:
differentiatie.
Overleg
Uittredende covoorzitters Frank Decadt
en Flor Joosen en directeur-generaal
Yvan Dejaegher doopten in hun terugblik het jaar 2011 tot ‘annus reunitis’.
“Het was een jaar van veel overleg,
zowel op Europees, federaal Belgisch

als gewestelijk vlak. Maar ook het
ketenoverleg wordt steeds belangrijker.”
In 2011 werd de nieuwe versie van de
Autocontrolegids Diervoeders verder
uitgewerkt. Zo werd onder andere
gestart met het opstellen van een volledig gereviseerd hoofdstuk omtrent
‘Dierlijke Bijproducten’ en één voor de
‘Productie van Voeders voor
Gezelschapsdieren’. Het sectoraal
bemonsteringsplan werd in 2011 verder
geautomatiseerd en Bemefa sloot contracten af met laboratoria, zodat globale afspraken werden gemaakt inzake
analysemethode, prijs, enzovoort.
Daarnaast waren er ook analyses op
individuele basis. Zo liet de sector tussen 2003 en 2011 23.862 monsters analyseren op salmonella, waarvan 21.595
op individuele basis. Daardoor kan

Het nieuwe leidende Bemefa-team: ondervoorzitter Flor Joosen, directeur-generaal
Yvan Dejaegher, voorzitter Luc Seurynck en ondervoorzitter Frank Decadt.
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>> Differentiatie nieuwe focus Bemefa

De nieuwe voorzitter Luc Seurynck kijkt naar de toekomst.

Bemefa snel reageren op de publicatie
van het advies van het
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
met betrekking tot salmonella.
G e m e d i c i n e e rd
Via enquêtes verzamelde Bemefa informatie over het gebruik van gemedicineerde voormengsels en de productie
van gemedicineerde voeders over drie
opeenvolgende jaren: 2009, 2010 en
2011. De resultaten van productiejaar
2011 worden momenteel verwerkt. In
dat jaar werd ook de aanzet gegeven
tot uitwerking van een actieplan gemedicineerde voeders. Hierin zijn autoregulerende maatregelen opgenomen die
tussen 2012 en 2014 worden gerealiseerd.
Bemefa was medeoprichter van het kenniscentrum ‘Antimicrobial Consumption
and Resistance in Animals’ (Amcra). Dit
centrum heeft tot doel alle gegevens in
verband met het gebruik van en de
resistentie tegen antimicrobiële middelen bij dieren in België te verzamelen en
te analyseren. Verder ondersteunde
Bemefa diverse projecten om antibioticagebruik in kaart te brengen.
Ve r a n t w o o rd
Bemefa blijft de kar van maatschappelijk verantwoorde soja trekken. Sinds
2011 nemen alle leden hieraan deel. Het
actieplan Alternatieve Eiwitbronnen
krijgt een Waals broertje. Het Charter
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en de MVO-barometer,
gelanceerd tijdens de algemene verga-

dering van 2011, kreeg een webapplicatie. Wat de CO2-voetafdruk betreft,
levert Bemefa een bijdrage om internationaal of ten minste in Europa tot eenzelfde berekeningsmethodiek te komen.
Als tussenstap verwijst Bemefa naar het
rekenmodel dat het Nederlandse
Productschap Diervoeder ontwikkelde
met Wageningen UR. Maar volgens
Bemefa zijn er ook andere aspecten verbonden aan eco-efficiëntie, zoals de
watervoetafdruk en afvalproblematiek.
Riooljournalistiek
De nieuwe voorzitter Luc Seurynck keek
in zijn toespraak vooral naar de toekomst. “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben
ik van plan te leven”, citeerde Seurynck
wetenschapper Einstein. “Voedselveiligheid blijft onze topprioriteit”,
benadrukte hij. De nieuwe Bemefa-voorzitter had geen goed woord over voor
de media-aandacht rondom prednisolone in varkens (zie kader). “Een kwestie
van riooljournalistiek.” Onderzoek heeft
aangetoond dat geen sprake is geweest
van het gebruik van verboden stoffen.
“We zijn onaangenaam verrast over de
communicatie van de zogenoemde
Hormonencel van de overheid. Hier
laten we het niet bij zitten”, aldus een
strijdvaardige Seurynck. Bemefa zal over
het incident in gesprek gaan met de
minister van Justitie. “Dat is de hoogst
verantwoordelijke in dit dossier. Die kan
mensen op hun verantwoordelijkheid
wijzen”, aldus Dejaegher, directeurgeneraal Bemefa.

S l e u t e l t h e m a ’s
Naast topprioriteit voedselveiligheid
benoemt Seurynck vier andere sleutelthema’s. Hygiëne en microbiologie vormen de eerste pijler. Op 1 december
2011 werd de nieuwe Europese verordening betreffende salmonella in levensmiddelen van kracht. Ondanks ketenoverleg vooraf waren er nog geen vaste
afspraken over gemeenschappelijke
positionering. Dit noodzaakte Bemefa
volgens Seurynck actie te ondernemen
op de vraag van slachthuizen om monsternames te laten uitvoeren door een
onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. Dit werd door de slachthuizen aanvaard als ingangscontrole, maar kan in
de praktijk niet worden waargemaakt.
De maatregel is daarom ingetrokken.
“Waar we uiteindelijk landen, durven
we nog niet te voorspellen”, zei de
voorzitter. “Zolang het maar via een
constructief overleg tot stand komt.”
Het wetenschappelijk comité van het
FAVV publiceerde intussen haar wetenschappelijk advies met betrekking tot
salmonella. Bemefa heeft al sinds 2003
een uitgebreid monitoringsplan op salmonella, GMP stelt een aantal bovenwettelijke eisen qua monitoring en dit
jaar gaat ook nog een bemonsteringsplan op stofzakken van start. “De mengvoedersector is daardoor al behoorlijk
gewapend om het salmonella-verhaal
aan te pakken.”
Antibiotica
Een tweede pijler van de Bemefa-strategie is een verantwoord antibioticagebruik. Seurynck is ervan overtuigd dat
de mengvoederfabrikanten hieraan een
belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Van de gemedicineerde voeders wordt
60 procent geproduceerd door inmenging via een bijmenger. Bemefa schrijft
intussen een convenant gemedicineerde
voeders uit. Fabrikanten die dit convenant ondertekenen, engageren zich om
tegen 2013 investeringen te realiseren
om de gemedicineerde voormengsels via
een speciale menger te incorporeren.
Seurynck onderstreepte dat Bemefa zijn
volledige medewerking aan Amcra en
zijn activiteiten blijft verlenen. Jaarlijks
zal de enquête over de productie van
gemedicineerde voeders worden herhaald. “Meten is weten, gissen is missen
en gokken is dokken”, zei de nieuwe
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voorzitter. Bemefa zal ook zijn actieplan
‘Gemedicineerd voeder’ voorleggen aan
het FAVV en Amcra. Bovendien zal de
vereniging het fijndoseertoestel als
alternatief voor de inmenging van
gemedicineerde voormengsels verfijnen.
Duurzaamheid
Het duurzaamheidscharter vormt de
derde pijler. In de aankoop van maatschappelijk verantwoorde soja blijft
België met de voorziene 250.000 ton in
2012 voorloper. Bovendien is 49 procent
van de voedermiddelen in Belgische
mengvoeders bijproduct. Seurynck stelt
met voldoening vast dat 53 procent van
het totale eiwitgebruik in Belgisch
mengvoer uit de EU komt. Toch brak hij
een lans voor innovatie op het vlak van
de productie van eigen hoogwaardige
eiwitten. “Met de Vlaamse overheid
hebben we een actieplan alternatieve
eiwitbronnen opgesteld. Het plan is
gericht op bewustmaking en innovatieve technologie.” De Bemefa-voorzitter
stelt dat er kansen liggen voor duurzame eiwitten. “Die moeten zich niet
beperken tot soja. Ook verduurzaming
van bijvoorbeeld palmolie verdient onze
aandacht.”Alle maatregelen zijn volgens
Seurynck gericht op het verminderen
van de kwetsbaarheid van de eiwitvoorziening. Daarbij past ook het Bemefainitiatief om samen met het Instituut

voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO) en de Nederlandse sector proeven
te starten om soja en andere eigen
eiwitbronnen en hun mogelijkheden te
vergelijken.
D i ff e re n t i a t i e
De vierde pijler is differentiatie, het
thema van de ‘Bemefa-hoogmis’ tijdens
de algemene jaarvergadering. Het
thema werd ook in de animatie door
een monnikenkoor bezongen. “Leg niet
al uw eieren onder dezelfde kip”, zo
omschreef Seurynck dit thema. Hij
somde verschillende aspecten en voordelen op van differentiatie. “Wij kunnen onze kwetsbaarheid ermee verminderen”, zei hij. “We willen kansen verzilveren door met nieuwe producten
nieuwe markten te genereren. We willen onze voeding differentiëren.”
Seurynck streeft naar meerwaarde van
de Belgische producten. “Het best
gecontroleerde vlees is moeilijk te verwaarden en daarin moet verandering
komen.” Temeer daar de hoge kwaliteit
leidt tot een verhoging van de kostprijs.
“Hoge kwaliteit is een voorwaarde voor
markttoegang, daar gaan afnemers niet
extra voor betalen. Meerwaarde creëren
is de uitdaging.” Die differentiatie geldt
in de ogen van de voorzitter niet alleen
voor consumentenproducten maar ook
voor de diervoeding.

-

Prednisolone-rel
De nieuwe Bemefa-voorzitter Luc Seurynck kon
niet voorbijgaan aan de onverantwoord foutieve en
voor de sector zeer schadelijke communicatie over
prednisolone door de magistraat die de Hormonencel
leidt half april. Volgens bevindingen van de
Hormonencel waren in 2011 uitzonderlijke proporties
niet-conforme stoffen aangetroffen bij varkens. Het
FAVV had geadviseerd dit niet op deze wijze te communiceren, maar dit advies mocht niet baten. De
media pakten meteen uit over hormonen bij varkens.
“Het gaat hier helemaal niet om hormonen, maar om
een onverklaarbare stijging van de aanwezigheid van
prednisolone in de urine van varkens. De aanwezigheid van die stof kan wijzen op het gebruik van illegale, groeistimulerende producten, maar kan ook het
gevolg zijn van de vorming van lichaamseigen prednisolone bij varkens door stress in het slachthuis”, legt
Seurynck uit. Volgens het FAVV, dat de zaak onderzoekt, is de mogelijkheid reëel dat de tweede verklaring klopt, al vormt dit geen verklaring voor de plotse
stijging in 2011.
Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen over
de oorzaak van dit fenomeen, maar voorlopig heeft
geen enkel onderzoek bij de betrokken varkensbedrijven aangetoond dat er sprake zou zijn van een illegale behandeling. “Voorheen is nooit gezocht naar
prednisolone. Als je gaat zoeken, vind je alles”, aldus
directeur-generaal Yvan Dejaegher. Volgens hem is
bovendien de onderzoeksmethodiek nog een punt
van discussie. “Navraag bij andere landen leert dat de
Belgische methodiek in deze kwestie uniek is. Geen
enkele andere lidstaat heeft een vergelijkbare methodiek.”
De gevonden waarden van het hormoon in de varkensurine variëren van 2 tot 5 ppb, met een uitschieter
van 16 ppb op een biologische varkenshouderij.
Volgens de landbouworganisaties bestaat grote twijfel over de werkelijke waarde van de testresultaten,
want ongeveer de helft van alle positieve stalen bleek
na heronderzoek negatief. Verder bestaat er volgens
het FAVV onvoldoende wetenschappelijke informatie
over de oorzaken van de aanwezigheid van prednisolone in het lichaam, waardoor het nut van het
gebruik als groeibevorderaar bij varkens in twijfel
wordt getrokken.
Volgens Seurynck mag de sector dergelijke ‘rioolcommunicatie’ niet dulden. Tijdens een overleg tussen het
FAVV en de sector in februari is nog gebleken dat
geen gebruik van verboden stoffen kon worden aangetoond. “Als de profileringsdrang van een magistraat koste wat het kost moet gebeuren over de rug
van een sector, dan moet die sector dit aanklagen.”
Ketenvertegenwoordigers van de varkenssector hebben inmiddels een gesprek aangevraagd met de
minister van Justitie over de gang van zaken.

In België is onrust ontstaan over verhoogde prednisoloneconcentratie in urine van varkens.
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