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Algemeen

[Jef Verhaeren]

De Europese federatie voor additieven en premixen, Fefena, hield
onlangs haar algemene vergadering. Daar werd ingegaan op de
implementatie van Europese regelgeving. Naast voorzitter
Hadden Graham en secretaris-generaal Didier Jans sprak ook
Nan-Dirk Mulder van Rabobank International. Hij ging in op de
impact van de financiële crisis op de diervoederindustrie.
Voorzitter dr. Hadden Graham en secretaris-generaal dr. Didier Jans van Fefana.

Fefana gewapend voor
nieuwe ontwikkelingen
Europese additievenfederatie toont slagkracht

Volgens voorzitter Hadden Graham
werd het werk van Fefana en haar
leden de afgelopen jaren gedomineerd
door de Regulering voor Veevoedertoevoegingen (1831/2003). Hij wees op
de richtlijnen voor de implementering,
die eerder dit jaar mede door een
intense samenwerking tussen Fefana
en de Europese autoriteiten tot stand
kwamen. „We beschikken nu over een
wettelijke omgeving waarbinnen
zowel onze leden als de autoriteiten
kunnen werken om de voedselveiligheid van hun deel van de keten te verzekeren en tegelijk de innovatie in de
sector aan te moedigen”, aldus
Graham.
Om haar leden bij de inleiding en voorbereiding van erkenningdossiers te
ondersteunen, heeft Fefana standaarddocumenten uitgewerkt en consortia in
het leven geroepen. Momenteel zijn
300 productie-eenheden binnen en buiten de EU FAMI-QS-gecertificeerd.
Fefana telt tegenwoordig meer dan
100 leden en de staf is versterkt met
acht personen. Daarnaast is de federatie ook actief op het gebied van analyse, labelling, leefmilieu en duurzaamheid.

Implementering
Ook secretaris-generaal Didier Jans
benadrukte dat de aandacht vooral ging
naar implementering en controle. „Dit
gaat verder dan de Regulering voor
Veevoedertoevoegingen. Ook de import,
arbeidsveiligheid en transport worden
hierin bijvoorbeeld meegenomen.” Hij
wees op het belang van de communicatieactiviteit van Fefana en de betrokkenheid van de leden in talloze werkgroepvergaderingen en nationale platforms.
Vier criteria lopen volgens Jans als een
rode draad door de activiteiten van
Fefana: een duidelijk wettelijk kader,
transparantie van de regels, een eerlijke
implementering van de regels en het uitbannen en voorkomen van handelsbelemmeringen. „Wij pleiten voor de
erkenning van de voormengsels en werken nauw samen met het CommunityReferenceLaboratory (CRL) inzake analyses.” De federatie heeft ook voorstellen
gemaakt voor labelling en de classificering van substanties en producten aangewend in de diervoeding. Ze ontwikkelde een ‘Code voor Goede Praktijken’
voor voedingssupplementen en stelde
een regulering voor inzake marketing en
gebruik van diervoeder.
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Overleven
Grondstoffenspecialist Nan-Dirk Mulder van Rabobank
International Food & Agribusiness Advisory & Research,
wierp een blik op de impact van de financiële crisis op
de globale industrie van dierlijke eiwitten. Hij vroeg
zich daarbij af welke bedrijven zullen overleven.
„De potentiële vraag naar dierlijke eiwitten blijft op
lange termijn groot, maar wordt tijdelijk gedrukt
door de financiële crisis. Gemotiveerd door economische principes op lange termijn zullen de winnaars nu
herstructureren en volgend jaar uitbereiden,
gesteund op vertrouwen en economisch herstel”,
voorspelt Mulder.
Volgens de grondstoffenspecialist vormen de volatiliteit van de markt van de diervoederadditieven en de
wisselmarkten de uitdaging in de komende jaren.
„Braziliaanse en Amerikaanse bedrijven nemen de leiding in de consolidatie van de vleesindustrie. Europa
is versnipperd en zal in de komende jaren dringend
werk moeten maken van concentratie.” Mulder wijst
op de overnames en fusies die de basis vormen voor
macht, markttoegang, verlaging van de productiekosten en het samenbrengen van zowel varkens-, rundvee- als pluimveeveredeling. „Het globale landschap
van de vleesindustrie zal het komende decennium
opvallend veranderen. De focus van bedrijven zal
gericht zijn op schaalgrootte of niche”, besluit
Mulder.
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