
De Belgische  
voedingsindustrie  
en haar 26 sectoren



Fevia, de federatie van de 
Belgische voedingsindustrie, 
vertegenwoordigt 26 sectoren en 
700 bedrijven die kwaliteitsvolle 
voeding en dranken produceren 
in België. We zetten ons in voor 
een duurzame groei en dat in 
overleg met alle stakeholders. 
Met het merk “Food.be – Small 
country. Great food.” zetten we 
samen de kwaliteit, diversiteit en  
innovatie van de Belgische  
voeding wereldwijd in de kijker.
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Fevia memorandum

Ons recept om TALENT 
aan te trekken en te 
ontwikkelen

4. Nood aan talenten, vandaag en 
morgen 

5. Betaalbare jobs in een 
werkbaar kader 

Ons recept om verder te 
kunnen GROEIEN

1. De Belgische markt versterken

2. Export stimuleren

3. Oneerlijke handelspraktijken 
aanpakken

Het volledige Fevia memorandum vind je op  
www.feviamemorandum.be 

4 recepten en 12 ingrediënten 
voor een welvarende,  
duurzame en gezonde 
toekomst

Ons recept om CIRCULAIR 
TE ONDERNEMEN

6. Naar een circulair 
verpakkingsbeleid

7. Klimaatdoelstellingen kunnen 
behalen

8. Mobiliteit verbeteren en 
verduurzamen

9. Verantwoordelijk waterbeleid 

Ons recept voor een 
EVENWICHTIGE VOEDING

10. Welvaartsziektes aanpakken 

11. Verantwoord communiceren naar 
de consument 

12. Voedselveiligheid voorop 
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Kerncijfers  
Belgische voedings industrie
Meer gedetailleerde economische cijfers vind je 
op www.fevia.be/voedingsindustrie 

€ 51,8 miljard

€ 27,6 miljard

€ 1,6 miljard

€ 22,2 miljard

92.743

€ 5,5 miljard

173.104

4.284
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Omzet    
In 2018 daalde de omzet van de  
Belgische voedingsindustrie licht

• De voedingsindustrie is de grootste 
industriële sector van België  
(18,5% van de totale omzet)

• Omzet op binnenlandse markt  
daalt met 5,3%

• Grensaankopen van voeding en  
dranken stijgen met 4,7%

Buitenlandse 
handel 
De motor van de groei vertraagt

• Handelsoverschot van € 5,5 miljard  
(+25% t.o.v. 2017)

• 54% van de uitvoer gaat naar onze 
buurlanden, maar zeer beperkte groei

• Verre export groeit spectaculair en is bijna 
goed voor 1/5de van de uitvoer (18%)

Verre uitvoer 
Groeimotor in 2018

• Export naar Verenigde Staten  
stijgt met 9%

• Twee van de top 3 verre  
exportlanden liggen in Azië

Werkgelegenheid  
Nog steeds dé industriële jobcreator  
in 2018

• Voedingsindustrie zorgt voor kwart 
miljoen jobs

• Voedingsindustrie is grootste 
industriële werkgever in België

• 1 op de 5 jobs in de industrie is er  
één in de voedingsindustrie

Investeringen
De investeringen in materieel vast activa 
dalen in 2018

• Voedingsindustrie opnieuw grootste 
industriële investeerder

• Zowel in de voedingsindustrie,  
als in de totale verwerkende industrie, 
nemen de investeringen af

Concurrentiekracht 
De marges staan onder druk door lonen 
en elektriciteitsprijzen

• Een werkuur kost 1/5de meer in België 
dan in de buurlanden

• Beleidskeuzes maakten elektriciteits
factuur voedingsbedrijven tot 420% 
duurder in 8 jaar

• Netto operationele marges komen 
onder druk

-0,8%  
in 2018

€ 51,8  
miljard

€

+3,5% 
in 2018  

(6,2% in 2017)

€27,6   
miljard export

€5,0 
miljard

+18,3% 
in 2018

€

93.000  
directe jobs

173.000  
indirecte jobs

+2,9%  
VTE

3,95%  
operationele  

marge

19,3%  
loonkosten  - 

handicap

€ €

-6,7%  
in 2018

€ 1,64  
miljard

€
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Fevia en  
haar 26 sectoren

Fevia werkt nauw samen met 26 federaties 
die elk een gespecialiseerde sector binnen  
de voedingsindustrie vertegenwoordigen. 
Fevia werkt op expertisedomeinen, 
thema’s en onderwerpen die alle sectoren 
aanbelangen. De 26 sectorfederaties 
buigen zich dan weer over thema’s die 
specifiek aan hun sector zijn gebonden.

Viviane Vijverman
Voorzitster
T. 010 483 718

Pascale Azzam
Onder-Voorzitster
T. 04 252 70 41

Arnaud de Beukelaer
Onder-Voorzitter
T. 064 23 88 00

Anne Raymaekers
Secretaris
T. 010 483 718

AROMA
Avenue Jean  
Etienne Lenoir 9
1348 Louvain-la-
Neuve

T. 010 483 718
F. 010 451 046 
viviane.vijverman@
firmenich.com 

Marc Van 
Herreweghe 
Voorzitter

Romain Cools
Secretaris generaal
T. 09 339 12 52

Nele Cattoor
Regulatory affairs 
manager
T. 09 339 12 53

Veerle Van der Sypt
Import & export 
Adviseur
T. 09 339 12 50

Christa D’haese
Secretariaat
T. 09 339 12 52

Belgapom
Sint-Annaplein 3
9290 Berlare
belgapom@fvphouse.be

Aardappelen 
Belgapom
Belgapom is de stem van de Belgische 
aardappelhandel en verwerking, met een uitgebreid 
nationaal en internationaal netwerk. De Belgische 
aardappelsector is internationaal georiënteerd 
met wereldwijde export van diepvriesproducten 
en organiseert om de twee jaar de internationale 
vakbeurs Interpom Primeurs in Kortrijk XPO.

Aroma’s
Aroma
AROMA verenigt de producenten, invoerders en 
gebruikers van aroma’s, essences, extracten en 
aromatische producten in België. De Vereniging 
informeert en verleent advies aan haar leden op het 
vlak van de opvolging van de reglementering en 
verdedigt hun belangen bij de Belgische overheden 
en stakeholders. AROMA reageert op efficiënte wijze 
op de problemen, gebeurtenissen en uitdagingen 
door het informeren en het aanknopen van contact 
met de betrokken autoriteiten (FOD, FAVV) en door 
de aansluiting bij elke andere organisatie (Fevia, 
EFFA, IOFI) die zij nodig acht om haar doelstellingen 
te realiseren.
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Filip Goethals
Voorzitter

Kathou Wagemans
Secretaris-generaal
K.Wagemans@fgbb.be
T. 02 432 32 52

Cécile Dupont
Assistente
cd@fevia.be
T. 02 550 17 64

FGBB vzw
Wetenschapsstraat, 14
1040 Brussel
k.wagemans@fgbb.be
www.fgbb.be

Ines De Zwaef
Voorzitster

Maud Sermeus
Secretaris generaal
T. 02 550 17 62
secretariat@
babynutrition.be

Cécile Dupont
Assistente
T. 02 550 17 64
secretariat@
babynutrition.be

Babynutrition 
Wetenschapsstraat, 14
1040 Brussel
babynutrition.be
www.babynutrition.be

Baby- en 
peuter-
voeding
babynutrition.be
De Belgische federatie voor baby- en peutervoeding, 
afgekort “babynutrition.be”, vertegenwoordigt 
bedrijven die voedingsmiddelen en -ingrediënten op 
de Belgische markt brengen die specifiek geschikt 
zijn voor baby’s en jonge kinderen van 0 tot 3 jaar.

Een optimale voeding in de vroege kinderjaren is 
essentieel voor de groei, gezondheid en ontwikkeling 
van baby’s en jonge kinderen. Daarom is onze sector 
één van de strengst gereguleerde sectoren in de 
Europese Unie. De wettelijke bepalingen hebben 
voornamelijk betrekking op voedselveiligheid, 
voedingssamenstelling, etikettering en reclame.

Bakkerijen
FGBB
De FGBB vzw is een actieve, professionele en 
betrokken federatie voor middelgrote en grote 
bakkerijen.

De vereniging heeft tot doel het informeren, 
ondersteunen en adviseren van kmo’s en grote 
bakkerijen in sector gerelateerde dossiers en 
dit door tijdig de juiste informatie aan leden of 
betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er 
op een efficiënte manier kan geanticipeerd worden 
op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. 

Daarnaast verdedigt de FGBB ook de belangen van 
de bakkerijsector, op nationaal en Europees niveau, 
bij verschillende overheden en binnen verschillende 
raden en werkgroepen. De FGBB is als het ware de 
stem van de grotere bakkerijen.

Kurt Sannen
Voorzitter

Lieve Vercauteren
Directeur
T. 03 286 92 62
T. 0472 45 00 46

Sofie 
Vandewijngaarden
Adviseur 
voedingsbedrijven en 
ketenontwikkeling
T. 0474 58 71 01

BioForum  
Vlaanderen Vzw
Regine Beerplein 1, 
bus E305
2018 Antwerpen
T. 03 286 92 78
info@bioforumvl.be
www.bioforum-
vlaanderen.be

Anneleen 
Vandewynckel
Secretaris generaal
av@brema.be
T. 0474 36 97 58

Anthony Botelberge
Voorzitter
T. 0475 85 81 66

Cécile Dupont
Assistente
T. 0494 82 79 68

BReMA
Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 64
av@brema.be

Bereide 
maaltijden
Brema
BReMA vertegenwoordigt een sector van 42 
Belgische bedrijven waar 1500 personeelsleden 
dagelijks een zeer divers aanbod aan bereide 
maaltijden maken en hoge kwaliteitsstandaarden 
naleven. Samen realiseren ze een omzet van 470 
miljoen euro per jaar.

De federarie heeft tot doel het informeren, 
ondersteunen en adviseren van haar ledenbedrijven 
over sector gerelateerde onderwerpen, zodat er op 
een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op 
problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. BReMA 
is het aanspreekpunt voor de sector bij overheids-, 
landbouworganisaties en collega-federaties 
die basisgrondstoffen voor bereide maaltijden 
produceren.

We zorgen ook voor een nauwe samenwerking met 
de onderwijswereld en nemen deel aan onderzoeks- 
en innovatieprojecten. BReMA zet zich ook actief in 
om het imago van bereide maaltijden bij het grote 
publiek te verbeteren.

Biologische 
sector
BioForum Vlaanderen
BioForum is de sectororganisatie voor biologische 
landbouw en voeding in Vlaanderen. Alle 
biologisch gecertificeerde bedrijven kunnen lid 
worden. BioForum geeft informatie en advies 
aan biologische bedrijven of bedrijven die met 
biologische verwerking willen starten, doet aan 
belangenverdediging, volgt de biowetgeving op 
in Vlaanderen, doet aan ketenontwikkeling en 
informeert de consument over wat bio is en waar 
men het kan verkrijgen. BioForum is lid van IFOAM 
dat op Europees en internationaal niveau de 
belangen van de sector vertegenwoordigt.

In Vlaanderen bestaan er ongeveer 1000 biologisch 
gecertificeerde voedings- of handelsbedrijven, 
voor Wallonië zijn er geen cijfers beschikbaar. 
Bioproducten hebben een marktaandeel van 3,9% 
voor verse voeding.
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Jean-Louis Van de Perre
Voorzitter
Jeanlouis.vandeperre@
belgianbrewers.be

Nathalie Poissonnier
Directeur
Nathalie.poissonnier@
belgianbrewers.be
M. 0497 88 24 93

Lambert De Wijngaert
Secretaris-generaal
ldw@belgianbrewers.be
M. 0498 91 21 53

Els Verheyen
Project Assistant
Els.verheyen@belgianbrewers.be
M. 0486 16 95 64

Isabelle Gilson
Management Assistant
ig@belgianbrewers.be

Brouwershuis
Grote Markt 10
1000 Brussel
T. 02 511 49 87
T. 02 511 32 59
info@belgianbrewers.be
www.belgianbrewers.be

Brouwerijen
Belgische brouwers
Met een verhaal dat teruggaat op het middeleeuwse 
gildewezen is de ‘Belgische Brouwers’ (BB) één 
van de oudste beroepsverenigingen ter wereld. 
Wij verenigen bijna alle brouwerijen van het land. 
De vereniging heeft als doel: het informeren, 
ondersteunen en adviseren van de in België 
gevestigde brouwerijen in sectorgerelateerde 
dossiers voor het Belgisch bier en dit door tijdig 
de juiste informatie aan leden of betrokken 
overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een 

efficiënte manier kan worden geanticipeerd op 
problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. Ze is 
actief zowel op nationaal als op internationaal niveau 
en op professioneel en interprofessioneel vlak. 

BB werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap samen met Fevia, met het oog op een 
complementaire taakverdeling ten voordele van de 
leden-ondernemingen.

Jos Linkens
Voorzitter

Guy Gallet
Secretaris-generaal
T. 02 550 17 56

Pascale Foltin
Assistente
T. 02 550 17 56

Choprabisco 
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
T. 02 550 17 56
info@choprabisco.be
www.choprabisco.be

Chocolade, pralines,  
koekjes en snoepgoed
Choprabisco
CHOPRABISCO, de Koninklijke Vereniging 
van de Chocolade-, Praline-, Biscuiterie en 
Suikergoedindustrie vzw, telt 165 leden waarvan 
2/3 actief zijn in de chocolade/pralinesector en 
vertegenwoordigt 90% van de omzet van de sector. De 
sector is met een aandeel van 11% van de omzet, 14% 
van de werknemers en 15% van de uitvoer, één van 
de sterkhouders van de Belgische voedingsindustrie. 
De vereniging informeert, ondersteunt en adviseert 
haar leden in sectorspecifieke dossiers door 
hen en zo nodig, betrokken overheidsinstanties 
de juiste informatie te bezorgen zodat er op 
een efficiënte manier kan worden geanticipeerd 
op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. 

CHOPRABISCO volgt sectorspecifieke dossiers 
in volgende domeinen op: bescherming Belgische 
chocolade, chocoladewetgeving, voedselveiligheid 
(o.a. autocontrole, additieven en contaminanten), 
etikettering, handelsbetrekkingen, grondstoffen en 
duurzaamheid.

CHOPRABISCO werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap en management samen met het 
Fevia-team, met het oog op maximale synergie en 
efficiëntie voor de leden-bedrijven. 

CHOPRABISCO is  actief lid van de Europese federatie 
CAOBISCO.
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Myriam Goffings
Director 
T. 02 213 84 78

Laura Nunes
Assistente
T. 02 788 43 65

FeBelGlaces
Wetenschapsstraat 14
1040 Bruxelles
T. 02 788 43 65
lnc@fevia.be
belgianicecream.be/nl/

Consumptie-ijs
Febelglaces
Febelglaces, de Groepering van de Roomijsindustrie, 
is de Belgische sectororganisatie van de consumptie-
ijs industrie. Zij vertegenwoordigt bedrijven die 
voorverpakte ijsjes op de Belgische markt brengen.

FeBelGlaces heeft als doel 

• haar leden te informeren en te adviseren over 
regelgevende initiatieven die van specifiek belang 
zijn voor de ijsjesindustrie, voornamelijk op het 
gebied van levensmiddelenwetgeving, voeding & 
gezondheid en voedselveiligheid. 

• de gezamenlijke belangen van haar leden 
op een efficiënte en transparante manier te 
verdedigen ten aanzien van de overheid en andere 
stakeholders.

• het aanspreekpunt én de stem te zijn van de 
ijsjesindustrie voor alle beleidsmaatregelen waarin 
overleg met de overheid of andere stakeholders 
wenselijk is.

Een voorbeeld van een onderwerp dat van specifiek 
belang is voor de ijsjesindustrie en daarom onder 
de exclusieve bevoegdheid van FeBelGlaces valt, 
is het opstellen en up-to-date houden van de 

Autocontrolegids Consumptie-ijs G-005. Deze 
autocontrolegids is bedoeld voor alle operatoren uit 
de ijsjessector en geeft aan hoe zij kunnen voldoen 
aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, 
traceerbaarheid en autocontrole. 

Daar waar FeBelGlaces focust op verticale sector 
specifieke dossiers, legt Fevia zich toe op de 
horizontale, sector overschrijdende dossiers zoals 
sociale zaken, milieu, etikettering, loonkosten, 
competitiviteit. Dit model laat toe om kostenefficiënt 
te werken, de ijsjesbedrijven een totaalservice te 
bieden en duplicatie te vermijden.

FeBelGlaces is niet alleen een actief lid van www.fevia.be,  
de federatie van de Belgische voedingsindustrie 
maar ook van www.euroglaces.eu, de Europese 
sectororganisatie van de ijsjesindustrie.

FeBelGlaces symboliseert de solidariteit tussen de 
ijsjesbedrijven actief op de Belgische markt, die hun 
verantwoordelijkheid nemen door samen een kleine 
maar slagvaardige organisatie te vormen. Bernard Haspeslagh

Voorzitter

Nele Cattoor
Algemeen secretaris
T. 09 339 12 53

Veerle Van der Sypt
Import & export 
Adviseur
T. 09 339 12 50

Christa D’Haese
Secretariaat
T. 09 339 12 52

Romain Cools
Adviseur
T. 09 339 12 49

Vegebe
Sint-Annaplein 3
9290 Berlare
T. 09 339 12 52
F. 09 339 12 51
vegebe@fvphouse.be
www.vegebe.be

Diepvries-
groenten en 
groenten-
conserven
Vegebe
Vegebe streeft er naar de officiële stem van de 
Belgische groenteverwerkers en handelaars 
in industriegroenten te zijn. De organisatie 
vertegenwoordigt de belangen ten aanzien van 
beleidsmakers en relevante stakeholders en verleent 
steun en advies aan haar leden.

Kris Dierckx
Voorzitter

Jean Christophe 
Kremer
Secretaris-generaal
T. 02 761 16 75

Unifa
Tervurenlaan 188A – 
Postbox 4
B-1150 Brussel
T. 02 761 16 75
F. 02 761 16 99
info@unifa.be

Grondstoffen 
voor 
bakkerijen
Unifa
UNIFA, de vereniging van Belgische fabrikanten 
en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, 
patisserie, chocolatiers en ijsbereiders, opgericht in 
1956, omvat de belangrijkste ondernemingen binnen 
de bakkerijsector. De vereniging vertegenwoordigt 
200 miljoen euro omzet en levert 1500 directe 
werkplaatsen op. Unifa bundelt de belangen van de 
Belgische bakkerijgrondstoffenindustrie op vlak van 
voedingsmiddelenwetgeving, beurzen, onderwijs, 
verpakkingen en voedselveiligheid. Hierover wordt, 
indien nodig, overlegd met de overheid en andere 
instanties in de sector.

Unifa is lid van FEDIMA, de Europese 
brancheorganisatie voor de bakkerij grondstoffen-
industie en van Fevia, de Belgische Federatie van de 
Voedingsindustrie.
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Wim Claes
Voorzitter

Petty De Sloovere
Secretaris-generaal
T. 02 657 18 09

Nathalie Leroy
Assistente
T. 02 550 17 61

KoffieCafé  
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
T. 02 657 18 09
info@koffiecafe.be  
koffiecafe.be

Koffie
KoffieCafé
Al meer dan 75 jaar verenigt KOFFIECAFE 
koffiebranders en bedrijven die gebrande koffie 
op de Belgische markt afzetten. De vereniging 
verdedigt de belangen van de koffiesector bij de 
diverse Belgische overheden en stakeholders. Er is 
een nauwe samenwerking met het Fevia-team door 
een geïntegreerd lidmaatschap en management. 
KOFFIECAFE is actief lid bij de Europese vereniging 
ECF, de officiële stem van de sector tegenover de 
Europese instellingen.

Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. 
Daarom informeert de vereniging de leden over 
wetenschappelijke, wettelijke, economische en 
technische aspecten van het koffiebranden. In het 
kader van voedselveiligheid voorziet KOFFIECAFE 
jaarlijks een sectoraal bemonsteringsplan dat 
de koffiebranders helpt om aan hun wettelijke 
verplichtingen te voldoen.

KOFFIECAFE organiseert opleidingen en activiteiten 
voor haar leden om hun vakbekwaamheid te 
vervolledigen. Samen met de Koning Boudewijn 
Stichting werkt de vereniging aan het project om 
vernieuwende, duurzame oplossingen te identificeren 
voor het hergebruik van koffiegruis. Samen met 
OVAM ontwikkelde de vereniging de coffee cycle 
stories, een mobiele koffiebar ter promotie van 
circulaire economie, aan de hand van koffie.

Liprobel
Avenue de Tervueren 168 (b 12.)
1150 Bruxelles
T. 02 771 53 30
info@liprobel.be

Jean-Luc Heymans
Voorzitter
T. 081 44 74 74

Christelle Michaux
Assistant
T. 081 44 74 74 

Konfituur  
c/o Materne-Confilux
Terhulpsesteenweg, 
177, bus 20
1170 Brussel
contact@
confiturekvab.be

Konfituur
Konfituur
De Koninklijke Vereniging der Fabrikanten van 
Konfituren, Vruchtenstropen, Compotes, Konserven- 
en Fruitvoorbereidingen werkt op basis van een 
geïntegreerd lidmaatschap samen met Fevia, met 
het oog op een complementaire taakverdeling ten 
voordele van de leden-ondernemingen. 

Lipids en 
proteins
Liprobel
Liprobel behartigt de belangen van de producenten 
van plantaardige oliën en eiwitten en deze van 
geraffineerde dierlijke vetten. De federatie bundelt 
de expertise binnen haar sector op het vlak van:

• Voeding
• Borging van voedsel- en dierenvoederveiligheid
• Duurzame productieketens
• Consumenteninformatie
• Reductie van industrie-emissies

De federatie deelt deze expertise met beleidsmakers 
en andere belanghebbenden om het gezamenlijke 
belang van een sterke en toekomstgerichte 
voedselproductie in België te dienen.

Liprobel werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap samen met Fevia met het oog op een 
complementaire taakverdeling ten voordele van de 
leden-ondernemingen. 
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Maalderijen
KVBM
De leden van KVBM (Koninklijke Vereniging der 
Belgische Maalders) zijn Belgische “maalderijen” of 
“bloemmolens” die granen vermalen tot bloem of 
meel en die hun nevenstromen valoriseren in zowel 
food als feed. KVBM zet zich in om de belangen 
van haar leden en hun beroep te verdedigen, om 
hen te informeren en om ervoor te zorgen dat er 
gepaste en op maat gesneden opleidingen worden 
georganiseerd. Een thema waarin KVBM zich sterk 
engageert, is de voedselveiligheid. KVBM is ook lid 
van verschillende andere nationale en Europese 
organisaties of initiatieven, zoals de Europese 
federatie van de maalderijen en het Instituut Brood 
& Gezondheid. KVBM is ook stichtend lid van 
OVOCOM vzw.

Mouters
FBM
De Federatie der Belgische Mouters heeft tot 
doel het verdedigen en het onderzoeken van 
algemene belangen van de Belgische mouterij-
industrie. Bovendien onderzoekt de federatie alle 
economische, wettelijke, financiële, en sociale 
maatregelen die de mouterij kunnen aanbelangen.

Ook zorgt de federatie ervoor om de Belgische 
mouterij te accrediteren bij de openbare macht, 
de administratie, en andere instanties en voor 
het algemeen welzijn van de federatie nuttige 
hervormingen voor te dragen en te verdedigen.

Peter De Schouwer
Voorzitter

Kathleen Wagemans
Secretaris-generaal
T. 02 432 32 52

Cécile Dupont
Assistente
T. 02 550 17 64

FBM  
Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
T. 02 432 32 52
kw@fevia.be

Kristof Dossche
Voorzitter

Jean Christophe 
Kremer
Secretaris-generaal
T. 02 751 04 53

Els De Vos
Secretariaat
T. 02 751 04 53

KVBM
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
T. 02 751 04 53
info@kvbm-armb.be
www.kvbm-armb.be

Pluimvee-
vlees
VIP
De Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen 
van België vzw (VIP-België vzw) is de onafhankelijke 
beroepsvereniging van de grotere Belgische 
pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen met 
een industriële bedrijfsvoering en gericht op 
afzet op de Europese markt en exportmarkten. 
VIP vertegenwoordigt de industriële pluimvee-
slachthuizen en –uitsnijderijen bij diverse 
stakeholders zoals overheidsdiensten, onderzoeks-
instellingen enz. en dat op alle domeinen die 
verband houden met sectorbelangen. VIP is actief 
lid bij de Europese branche-organisatie a.v.e.c: 
www.avec-poultry.eu, mede-initiatiefnemer van het 
kwaliteitsprogramma Belplume www.belplume.be  
en beheerder van de G-006  
www.autocontrolegids-g006.be.

Rijst
Rijstfederatie
FERM: Federation of European Rice Millers

Europese Vereniging der Rijstpellerijen

Europese leden met Belgische verankering via 
contact.

C/O Mars (Food) 
Industrielaan 8,
2250 Olen
Kathy.Heungens@effem.com
T. +32 2 712 72 22
ferm@ferm-eu.org

Jos Piron
Voorzitter

Ann Truyen
Algemeen secretaris

VIP  
Korsele 70
9667 Horebeke
T. 055 49 99 70
F. 055 45 78 56
vip-belgie@skynet.be
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Sauzen
Culinaria
CULINARIA Belgium is de Belgische Vereniging van 
Producenten en Invoerders van Soepen, Bouillons, 
Sauzen, Mosterd, Azijn, Vruchten en Groenten 
op azijn/olie/pekel. Het doel van de vereniging 
is Informeren, ondersteunen en adviseren van 
bedrijven in dossiers, gerelateerd aan de sector.

De leden van CULINARIA vertegenwoordigen een 
omzet van ± 1,31 miljard euro. Dit is goed voor 98% 
van de sector. Ze stellen bijna 2.000 personen 
tewerk.

CULINARIA werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap en management samen met het 
Fevia-team met het oog op maximale synergie en 
efficiëntie voor de leden-bedrijven.

Suiker
Subel
SUBEL vertegenwoordigt de Belgische 
suikerfabrikanten. Dit zijn er 2: de Tiense 
Suikerraffinaderij (dochteronderneming van 
Südzucker) en Iscal Sugar (dochteronderneming 
van Finasucre). De sector stelt zo’n 1.000 
personen te werk, maar zorgt ook voor heel 
wat indirecte jobs (loonwerkers, landbouwers, 
transporteurs, leveranciers,…). Beide leden 
produceren en commercialiseren zowel bulksuiker 
als suikerspecialiteiten en dit voor zowel de 
eindconsument als voor tal van industriële klanten.

SUBEL werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap samen met Fevia met het oog op een 
complementaire taakverdeling ten voordele van de 
leden-ondernemingen.

Thomas Hubbuch
CEO Tiense 
Suikerraffinaderij

Olivier Lippens
CEO Iscal Sugar

Subel  
Tervurenlaan 182
1150 Brussel
T. 02 775 80 66

Charles Van Damme
Voorzitter

David Marquenie
Secretaris-generaal
T. 02 550 17 63
dm@fevia.be

Pascale Foltin
Assistente
T. 02 550 17 56
pf@fevia.be 

Culinaria 
Wetenschapsstraat 14
B – 1040 Brussel
T. 02 550 17 56

Vlees
Febev
FEBEV is de nationale federatie van het Belgisch 
vlees en vertegenwoordigt ongeveer 140 leden: 
slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels 
voor varkensvlees, rundvlees, schapenvlees en 
paardenvlees. Om deze leden continu te informeren 
en te helpen, en om de belangen van de sector in het 
algemeen te verdedigen, onderhoudt FEBEV dagelijks 
contacten met een groot aantal stakeholders, 

zoals federale en regionale overheidsdiensten, 
promotieorganen en uiteenlopende organisaties, 
federaties en belangengroepen. Het contact 
met de Europese instellingen verloopt via de 
koepelorganisatie UECBV.

Philippe Van Damme
Voorzitter

Michael Gore
Gedelegeerd bestuurder
T. 02 219 54 20
 
Cédric Charon
Stafmedewerker export
T. 02 219 54 20

Anne Heyvaert
Technisch adviseur 
duurzaamheid,  
voedselveiligheid en wetgeving
T. 02 219 54 20

Marleen Van Elewyck
Management Assistant
T. 02 219 54 20

FEBEV
Arduinkaai, 37/1
1000 Brussel
T. 02 219 54 20
T. 02 223 20 95
info@febev.be
www.febev.be 
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Vleesverwerking
Fenavian
Fenavian is de federatie van Belgische vlees-
verwerkende bedrijven, en vertegenwoordigt een 
sector van 180 bedrijven, voornamelijk kmo’s –  
die met 6000 werknemers een jaarlijkse omzet van 
2 miljard euro realiseert. We exporteren jaarlijks voor 
800 miljoen euro.

Fenavian biedt leden informatie, advies en 
ondersteuning bij de meest uiteenlopende facetten 
van hun bedrijf. We volgen sectorgerelateerde 
materie en dossiers op en vertegenwoordigen wij 
de sector bij alle mogelijke stakeholders. Fenavian 
fungeert als tussenpersoon bij overheidsorganisaties 
en als woordvoerder van de sector, neemt deel 

aan innovatie- en onderzoeksprojecten, volgt 
marktevoluties op en werkt actief aan een beter 
imago van onze producten bij het grote publiek. We 
werken sterk exportondersteunend en organiseren tal 
van opleidingen voor de sector.

We beheren ook de Autocontrolegids voor de sector. 
Fenavian is ook een professioneel platform voor 
leden om informatie uit te wisselen, knelpunten 
aan te dragen en de krachten te bundelen voor 
gemeenschappelijke projecten.

Louis-Philippe Michielssen
Voorzitter

Anneleen Vandewynckel
Secretaris-Generaal
M. 0474 36 97 58

Saskia Mertens
Adviseur
M. 0491 35 13 29

Fenavian  
Brusselstraat 295
1702 Groot-Bijgaarden
info@fenavian.be
www.fenavian.be 

Voedings-
supplementen
Naredi
NAREDI is de officiële gesprekpartner van de 
voedingssupplementenindustrie in België. NAREDI 
zorgt voor een degelijke informatie van haar leden 
en verdedigt de belangen van de sector bij diverse 
Belgische overheden en stakeholders. Op Europees 
vlak is NAREDI actief lid van de Europese federatie 
EHPM, het officieel aanspreekpunt voor de sector 
tegenover de Europese instellingen. Aldus kan 
NAREDI een belangrijke bijdrage leveren tot het 
proberen de Europese wetgeving zo aangepast en 
werkzaam mogelijk te houden.

Naredi werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap en management samen met het 
Fevia-team met het oog op maximale synergie en 
efficiëntie.

Vruchten-
sappen
Ajunec
AJUNEC is de Belgische Vereniging van Fabrikanten, 
Bottelaars en Invoerders van Vruchtensappen, 
Groentesappen en Nectars.

Het doel van de vereniging is informeren, 
ondersteunen en adviseren van de leden in 
onderwerpen gerelateerd aan de sector van de 
vruchtensappen, groentesappen en nectars.

De totale omzet voor de Belgische markt bedroeg 
±105 miljoen euro. De leden van AJUNEC stellen 
ongeveer 650 personen tewerk in de sector.

AJUNEC werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap en management, samen met het 
Fevia-team met het oog op maximale synergie en 
efficiëntie voor de leden-bedrijven.

Miet Delmotte
Voorzitser

David Marquenie
Secrétaire générale
T. 02 550 17 63

Pascale Foltin
Assistente
T. 02 550 17 56

Ajunec 
Wetenschapsstraat 14
B-1040 Brussel
T. 02 550 17 56
contact@ajunec.be
www.ajunec.be
www.fruitjuicematters.be

Valerie Vercammen
Secrétaire générale
vvn@fevia.be

Gwen van Hurck
Management 
Assistant
T. 02 550 17 65

Paul Coussement
Voorzitter
T. 02 550 17 65

Naredi
Wetenschapsstraat 14A
1040 Brussel
T. 02 550 17 65
info@naredi.be
www.naredi.be
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Water en frisdranken
VIWF
VIWF (Vereniging van de Industrieën van Waters en 
Frisdranken) is de sectorvereniging van de Belgische 
water- en frisdrankindustrie. VIWF vertegenwoordigt 
de bedrijven die niet-alcoholische dranken op de 
Belgische markt brengen, waaronder alle types 
flessenwater, het volledige gamma van frisdranken en 
de energie- en sportdranken.

We vertegenwoordigen een sector die een groot 
engagement opneemt op vlak van circulariteit. Als 
sector beschouwen we het als onze missie om de 
zuiverheid van onze lokale bronnen te beschermen. 
Dag na dag innoveren we om onze verpakkingen en 
producten te verbeteren. We dragen daarnaast bij 
tot de gemeenschap dankzij lokaal verankerde jobs, 
partnerschappen en initiatieven.

VIWF informeert en adviseert zijn leden over cruciale 
dossiers zoals verpakkingen, milieu, voedingsbeleid, 
productkwaliteit en fiscale maatregelen, en 
communiceert ook naar consumenten toe over 
duurzaamheid, gezondheid en de vermindering van de 
ecologische voetafdruk.

VIWF is aangesloten bij verschillende organisaties 
waar het nauw mee samenwerkt, waaronder Fevia, 
EFBW en UNESDA.

Etienne Gossart
Voorzitter

David Marquenie
Secrétaire générale
T. 02 550 17 63

 Pascale Foltin
Assistente
T. 02 550 17 56

VIWF  
Wetenschapsstraat 14
B – 1040 Brussel
T. 02 550 17 56
contact@fieb-viwf.be
www.fieb-viwf.be
www.zoetstoffen.eu
www.water oprestaurant.be 

Zuivel
BCZ
De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie 
(BCZ) is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie 
in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, 
halen ongeveer 98% van de melk op bij de 
boer en verwerken die tot lekkere en gezonde 
zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de 
zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel 
aan het maatschappelijk debat over onderwerpen 
waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals 
voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

BCZ werkt op basis van een geïntegreerd 
lidmaatschap samen met Fevia met het oog op een 
complementaire taakverdeling ten voordele van de 
leden-ondernemingen.

Catherine Pycke
Voorzitter 

Renaat Debergh
Afgevaardigd bestuurder
T. 0476 42 00 06

Ilonka Van Hoof
Secretariaat
T. 016 30 07 76

BCZ 
Kolonel Begaultlaan 1A bus 11  
(premier étage)
3012 Leuven
T. 016 30 07 70
F. 016 30 07 79
office@bcz-cbl.be
www.bcz-cbl.be
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Small 
country, 
great food.

‘Food.be – Small country. Great food.’ is the promotional brand created by Fevia,  
the Belgian food and drink federation. Discover the quality, diversity and innovation  
of more than 1.200 Belgian food and drink companies on food.be


