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‘Mengvoederfederatie m

Het veevoederbedrijf van Marc Huon, in de
plooien van het Haspengouwse akkerland.

De Belgische mengvoederfederatie Bemefa heeft een nieuwe voorzitter: Marc Huon. Hij volgt Patrick Vanden
Avenne op, die gedurende vier jaar de voorzittershamer hanteerde. Huon is groot voorstander van de voortrekkersrol die Bemefa de laatste jaren heeft vervuld. „Die rol moet de federatie blijven spelen.”

In de peiling

[Jef Verhaeren]

Marc Huon is in menig opzicht atypisch.
Als prille veertiger is hij eerder jong dan
oud. Daarnaast behoort zijn bedrijf Voeders Huon- tot de kleinere veevoederfabrikanten. Voeder Huon is gelegen
temidden de graanvelden van
Haspengouw, vlakbij de taalgrens, en
niet zoals veel collegabedrijven gevestigd dichtbij een haven. Ondanks de
beperkte schaal van zijn bedrijf is Huon
een groot voorstander van de voortrekkersrol die Bemefa de laatste jaren
heeft vervuld.
A c h t e r g ro n d
Zoals bij zijn voorganger aan het hoofd
van Bemefa, Patrick Vanden Avenne, zit
de veevoederproductie bij Huon in het
bloed. Hij stamt uit een geslacht van
graanhandelaren, verwerkers en molenaars. Huon studeerde boekhouding en
fiscaal recht en rondde die studies af
met een kaderopleiding mengvoederin-

dustrie in Nederland. In 1991 kwam hij
in het bedrijf van zijn vader werken en
in 1998 nam hij alle aandelen over.
Tot in 1979 produceerde Huons vader
Emiel nog veevoeders in de
Gasthuismolen in de Tiense binnenstad.
Maar de familietraditie had oudere wortels. De overgrootvader van Huon trok
in Haspengouw al van boer tot boer
met zijn dorsmachine en in 1938 vestigde zijn zoon zich in Houtem bij
Hoegaarden als graanhandelaar en
maalder. Hij kocht een cilindermolen en
begon met de fabricage van bloem.
Tijdens de oorlogsjaren ging hij zich ook
toeleggen op veevoeders. Die kwamen
van de Gasthuismolen Smolders, daterende uit de dertiende eeuw, die hij in
1950 overnam. Daar produceerde hij
zelf veevoeders.
Later kwam Huons vader meewerken in
de zaak. Na de oorlog werd hier zowel
varkens-, rundvee- als pluimveevoeder
geproduceerd. Nadat Emiel het bedrijf

van zijn vader had overgenomen, begon
hij met de bouw van een nieuw veevoederbedrijf in Ezemaal-Landen, tussen de
plooien van het Haspengouwse akkerland. Tussen 1998 en 2000 breidde Huon
de productie uit. Hoewel het veevoedersbedrijf relatief klein bleef, werd in
2000 al het GMP-certificaat binnengehaald.
Atypisch
Het bedrijf van Huon is ontstaan temidden de graanstreek en situeert zich tussen de eigen nationale grondstoffenproductie voor de veevoederindustrie.
Reeds 50 procent van de grondstoffen
kan volgens Huon aan vertrekprijzen
worden aangeschaft. Tegenwoordig
realiseert Voeders Huon een productie
van 25.000 ton veevoeders, waarvan 50
procent bestemd is voor varkens en 50
procent voor rundvee (30 procent voor
jongvee en vleesvee en 20 procent voor
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e moet kar blijven trekken’
Nieuwe Bemefa-voorzitter Marc Huon fier op zijn federatie
melkvee). Huon maakt vooral voeders ‘à
la carte’ en gaat daarvoor samen met de
klanten-veehouders na wat hun behoeften zijn.
Ondanks de beperkte productie, strekken de activiteiten zich zowel in het zuiden als het noorden van het land uit,
tot zelfs in Nederland. Van de geproduceerde veevoeders wordt 70 procent
afgezet in Brabant, Limburg,
Henegouwen en de Ardennen, 20 procent in de rest van het land en 10 procent in het zuiden van Nederland.
Bemefa-team
Scheidend voorzitter Vanden Avenne
vindt het een goede zaak dat er eens
een voorzitter met een ander profiel
aan het hoofd van Bemefa komt. „Ik
heb nochtans absoluut geen profileringsdrift als voorzitter”, merkt Huon op
tijdens de algemene vergadering van
Bemefa. Hoe ziet hij zijn voorzitterschap
dan wel in een federatie die is geëvolueerd van een beroepsvereniging tot een
federatie die een ruime maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt?
Huon: „De groei van de federatie danken we vooral aan de directeur-generaal
Yvan Dejaegher. Hij is er met zijn team
van een zevental mensen in geslaagd
het voortouw te nemen in een nieuwe
aanpak van voedselveiligheid, in maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen op internationaal niveau. Denk
ook aan Eufetec, het European Feed
Technology Center. Met hem hebben we
een visionair in huis.” Wat betreft zijn
eigen deel hieraan, zegt hij: „Een voorzitter, die dagelijks in zijn bedrijf bezig
is, kan hierin een rol spelen dankzij en
met het team”.
Samenwerking
„Vroeger was elke beroepsfederatie
alleen met haar eigen vakgebied bezig”,
gaat de nieuwe voorzitter verder.
„Tegenwoordig zien we een heel ander
beeld. De federaties en landbouworganisaties werken nu samen over de keten
heen.” Vanden Avenne wijst erop dat de

dioxinecrisis hierbij een belangrijke rol
heeft gespeeld. „Natuurlijk”, zegt Huon.
„Maar Bemefa, onder leiding van
Dejaegher, heeft toch de rol van gangmaker gespeeld. Denk maar aan
Ovocom, waarin alle schakels van de
keten nu samenwerken. Daarom worden de mengvoedersector en zeker zijn
federatie Bemefa door alle partners in
de keten gerespecteerd.”
Hij wijst erop dat Bemefa ook aan de
kar trok en nog trekt om deze kwaliteitsbewakingssystemen over de grenzen door te trekken door met andere
systemen, zoals QS, overeenstemming te
bereiken om tot wederzijdse erkenning
te komen. „EFS, Eufetec, overal kom je
Dejaegher en/of Bemefa tegen.”
G ro o t d i s t r i b u t i e
Toch is er, wat de samenwerking met
andere schakels in de keten betreft, volgens Huon nog werk aan de winkel.
„Als er nog tegenstellingen zijn tussen
ons en een partner in de keten, dan
betreft dat de grootdistributie en vooral
de discounters. De grootdistributie
speelt vaak onrealistisch in op maatschappelijke thema’s. Probleem is
natuurlijk de concurrentie en het feit
dat de distributieketens zich voortdurend willen differentiëren.”
Vanden Avenne wijst erop dat de grootdistributie ook conflicten heeft met
andere sectoren in de keten, zoals de
voedingsindustrie, zoals onlangs bleek
in het conflict tussen Unilever en
Delhaize.
„Wij verdedigen in deze ook de belangen van onze klanten-veehouders. Zij
weten wegens onrealistische eisen vanuit de distributie, die de sector vaak
onvoldoende kent, niet op welk been ze
moeten staan”, zegt de nieuwe voorzitter. Deze zorg deelt hij duidelijk met
zijn voorganger. „Het kan niet dat in de
grootdistributie totaal andere lastenboeken worden opgelegd dan in andere
afzetkanalen”, benadrukt hij.
Bemefa doet er alles aan om de lastenboeken op één lijn te krijgen. Dit moet

12

13

kostenbesparend werken en uitvoerbaar
zijn voor de veehouder en duidelijker
voor de consument. Dit thema ligt de
nieuwe voorzitter, die persoonlijk dichtbij zijn klanten-veehouders staat, onbetwistbaar nauw aan het hart. „Het is
belangrijk dat Bemefa hier een sturende
rol blijft spelen”, aldus Huon.
Overtuigd
De nieuwe voorzitter is van mening dat
Bemefa zijn voortrekkersrol overtuigd
moet voortzetten. „Vooral op het vlak
van gevoelige maatschappelijke thema’s, zoals ggo’s, dierenwelzijn, maatschappelijke verantwoorde soja en dergelijke, mogen we ons niet laten ontmoedigen door emotionele of populistische benaderingen, maar moeten we
blijven aansturen op een rationeel
debat.”
Vanden Avenne illustreert dat met een
voorbeeld: „Wij zullen de eerste zijn die
zich verbinden tot het verwerken van
100.000 ton jaarequivalent maatschappelijk verantwoorde soja. Nederland verbindt zich tot 50.000 ton. De andere
Europese landen volgen op afstand.”
Nogmaals benadrukt Huon dat hij als
voorzitter niet wordt gehinderd door
profileringsdrift. „De continuïteit wordt
gedragen door het team. Wat goed is,
moet doorgaan. Vooral die interprofessionele samenwerking, waarvan Bemefa
de gangmaker van is, vind ik erg belangrijk. Dat moeten we doorzetten.”

-
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De nieuwe
Bemefa-voorzitter Marc Huon
met scheidend
voorzitter
Patrick Vanden
Avenne (rechts).

