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Naar ideale standaard
Seminar belicht harmonisatie voedselveiligheid en kwaliteitscertificering

Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

,,De diervoederindustrie wordt geconfronteerd met een jungle
van eisen. Het is voor alle partijen goed als daarin verandering
komt’’, stelt Cor Groenveld van Lloyd’s Register Quality
Assurance. De mogelijkheden daartoe worden belicht tijdens
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Assurance de situatie in de diervoedersector. Niet alleen van overheidswege,
maar ook door het bedrijfsleven worden
eisen gesteld aan de sector. Die eisen
gaan vergezeld van de benodigde
audits, veelal uitgevoerd door verschillende instanties en/of de opdrachtgevende bedrijven zelf. ,,Na verschillende
incidenten in de dierlijke productieketen was extra aandacht voor kwaliteit
en bewaking daarvan zeker nodig, maar
in de loop van de jaren is wildgroei ontstaan. Wat ons betreft is het tijd om de
balans op te maken en antwoord te vinden op de vraag of kwaliteitsbewaking
in de diervoedersector ook slimmer,
beter en goedkoper kan?”, aldus
Groenveld. Reden voor Lloyd's om hierover samen met Schothorst Feed
Research een seminar te organiseren
(zie kader).
Visie
Tijdens het seminar wordt een beeld
geschetst van de huidige situatie.
,,Daarvoor hebben we verschillende stakeholders uitgenodigd om hun visie te
geven.” FrieslandCampina en de VanDrie
Groep leggen uit hoe zij aankijken tegen
de diervoedersector en de eisen die zij
daaraan stellen. Ook VWA, de Stichting
Certificatie Voedselveiligheid en samenwerkingsverbanden als Safe Feed en
TrusQ komen aan het woord. Het is ech-

Assurance de situatie in de diervoedersector.

ter niet de bedoeling dat het seminar
blijft steken in het schetsen van een
stand van zaken. ,,We hebben de sprekers vooral gevraagd hun visie te geven
op de toekomst van de kwaliteitscontrole en –bewaking.’’ De organisatie hoopt
dat deze inzichten zullen leiden tot een
open discussie met de aanwezigen.
,,Ketenpartijen praten vaak over elkaar,
maar weinig met elkaar als het om dit
soort zaken gaat. Het zou goed zijn als
daarin verandering komt’’, meent
Groenveld.
Sectorspecifiek
Groenveld verwacht dat de diervoederketen in de toekomst eenzelfde systeem
zou kunnen hanteren als dat wat
momenteel wordt uitgewerkt voor de
levensmiddelenketen. ,,Die gaan uit van
een ISO 22000 certificering voor de hele
keten. De voedselproducent moet dan
aanvullend beschikken over het sectorspecieke PAS 220 certificaat. Zo’n PAScertificaat kun je ook ontwikkelen voor
de diervoedersector, rekening houdend
met de wensen en eisen van overheid
en ketenpartijen’’, meent Groenveld. Hij
ziet deze benadering als een van de
mogelijkheden om de kwaliteitsbeheersing en –bewaking in de diervoedersector te harmoniseren én daarbij ook kosten te besparen. Geen direct belang van
een certificeringsinstelling, zo lijkt het
op het eerste gezicht. ,,Je zou denken,
hoe meer controles hoe beter het voor
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ons is. Maar die wirwar van certificaten
en regelgeving betekent voor ons als
certificatie-instelling dat wij al die kennis in huis moeten hebben en moeten
bijhouden. Daarmee versnippert het
zicht op het totaal. Wij doen liever één
goede, uitgebreide audit dan vier keer
per jaar bij dezelfde bedrijven onderdelen van verschillende certificaten controleren. Ook voor ons heeft één certificaat
dus de voorkeur’’, legt Groenveld uit.
,,Maar het is niet aan ons om die keuze
te maken. Uiteindelijk bepaalt het
bedrijfsleven hoe een eventuele harmonisatie vorm krijgt. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor beheersing van
de keten en betalen uiteindelijk de
rekening. We hopen met het seminar
een slinger te geven aan versnelling van
het harmonisatieproces.’’

-

Seminar ‘Harmonisatie van eisen in
diervoedersector’
Lloyd’s Register Quality Assurance en Schothorst Feed
Research organiseren op 10 november het seminar
‘Harmonisatie van eisen in de diervoedersector. Kan
het eenvoudiger, goedkoper en beter?’. Het seminar
wordt gehouden in Congrescentrum De Reehorst te
Ede. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de
website www.schothorst.nl.

Meer informatie op www.molenaar.nl
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