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BEPEFA

Op dinsdag 16 november 2021 organiseert BEPEFA de workshop
Pet Food Labelling & Claims: een middag vol kennis en inspiratie,
maar vooral: zelf aan de slag en met collega’s in gesprek!

In de workshop komen zowel regelgeving als interpretatie van
regelgeving aan bod. Kennisdeling en het uitwisselen van
ervaringen met elkaar en met de Belgische overheid (FOD
volksgezondheid en FAVV) staan centraal.

Naast algemene presentaties worden de deelnemers uitgenodigd
tot het in kleine groepjes bediscussiëren van verschillende
casussen.

UITNODIGING

De workshop is toegankelijk voor iedereen 

die bedrijfsmatig te maken heeft met het 

etiketteren van huisdiervoeding: 

nutritionisten, regulatory affairs-, R&D-, 

marketing en communicatie medewerkers.



PROGRAMMA

13u: ontvangst met koffie/thee en versnaperingen

13u15: start workshop

o   Introductie met voorstelling van aanwezige gastsprekers

o   Presentatie met de belangrijkste highlights van de FEDIAF Labelling 
Code

o   Bespreking van specifieke onderwerpen op basis van vooraf 
ingestuurde vragen van deelnemers

o   Per groep van 5 deelnemers casus oplossen gevolgd door plenaire 
bespreking van de casussen

o   Toelichting van FOD volksgezondheid over indicatieve lijst van 
claims, hoe worden claims beoordeeld, wat is het verschil tussen 
claims en PARNUTs

o   Toelichting van FAVV over controles op het pet food etiket

17u: einde voorzien met korte drink
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BEPEFA

Inschrijven?  
Stuur een mail naar  info@bepefa.eu

ten laatste op 3 NOVEMBER.   

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

• Naam

• Voornaam

• Bedrijf

• Functie

• e-mailadres

• Facturatiegegevens:

• Bedrijfsnaam

• Adres

• BTW-nummer

Plaatsen zijn beperkt.

tot

twee

personen

LEDEN

GRATIS

en leden vanaf 

de 3de 

persoon 

NIET

LEDEN

€150*

PRAKTISCH

* Als u werknemer bent van een Belgisch bedrijf uit het Paritair Comité 118/220 hebt u recht op een tussenkomst van €70/deelnemer door Alimento (met een max. van 

€210/bedrijf). Deze wordt rechtstreeks overgemaakt aan uw bedrijf na betaling van de factuur.

We adviseren om 

vooraf de e-learning

van FEDIAF gevolgd te 

hebben, om een 

zekere basiskennis te 

waarborgen.

De workshop wordt in het nederlands gegeven met 

de mogelijkheid om vragen te stellen in het frans.

mailto:info@bepefa.eu
https://www.alimento.be/nl
https://www.fediaf.org/labelling_code_v08/curso/index.html


BEPEFA

BEPEFA is de vereniging van Belgische pet food fabrikanten of verdelers. Opgericht in 2010, telt de associatie momenteel 14

leden, die samen meer dan 85% van de Belgische pet food markt vertegenwoordigt. De petfood die behelst wordt door de

leden is bedoeld voor alle soorten huisdieren zoals hond, kat, knaagdieren, vissen, vogels, enz. Bij BEPEFA stellen we het

welzijn van huisdieren voorop. Daarom ondersteunen we de Belgische diervoedingsindustrie om veilige, voedzame en

duurzame huisdiervoeding te bieden.

Kwaliteit en voedselveiligheid

Wij zijn de stem van de Belgische dierenvoedingsindustrie, vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van onze

leden in overheidsinstellingen en fungeren als een onafhankelijke schakel tussen de privésector en de overheid. We werken

nauw samen met de regelgevende instanties, zodat we onze leden kunnen begeleiden om de veiligste en hoogste kwaliteit

huisdiervoeding te leveren dat voldoet aan de regels en voorschriften.

Verantwoorde voeding

Voeding is de kern van de gezondheid en het welzijn van huisdieren. BEPEFA werkt samen met FEDIAF, die de Europese

diervoedingsindustrie vertegenwoordigt, om zo een op elkaar afgestemd Europees standpunt te vormen. We ondersteunen

onze leden met de nieuwste richtlijnen, zoals deze voor voeding, etikettering en veilige productiepraktijken die gebaseerd

zijn op een jarenlange samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra.

Duurzaam huisdiervoeder

De diervoedingsindustrie is zich zeer bewust van de rol die zij speelt in het verantwoorde gebruik van middelen bij de

productie van huisdiervoeder en de gevolgen daarvan voor het milieu. We werken nauw samen met FEDIAF bij het

ontwikkelen van oplossingen die een evenwicht bewaren tussen de behoeften van zowel huisdieren als mensen, en de

noodzaak om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.

Het welzijn van huisdieren en mensen

Terwijl we het welzijn van huisdieren op de eerste plaats zetten met onze kwaliteitsdierenvoeding, moedigen we onze leden

ook aan om een stap verder te gaan. Naast financiële steun hebben we als industrie in 2020 zo'n 540 duizend maaltijden

gedoneerd om huisdieren in dierenasielen te ondersteunen. Omdat huisdieren een positief effect hebben op het welzijn van

de mens, ondersteunen onze leden ook trainingscentra voor hulphonden en promoten ze huisdieren op de werkplek.
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Est.

2010

Bezoek onze website www.bepefa.eu en volg ons op 

https://www.linkedin.com/company/bepefa/
http://www.bepefa.eu/

