NIEUWE EISEN ZUIVELINDUSTRIE
Eisen aan leveren
van voedermiddelen

ondernemen met

cumela

Voor bedrijven die handelen in voedermiddelen dreigt zeer waarschijnlijk een forse toename van de kosten per 2016 als gevolg
van aangescherpte eisen vanuit de zuivelindustrie. CUMELA Nederland is in gesprek met andere ketenpartijen over de consequenties hiervan en adviseert haar leden het resultaat hiervan af te wachten en zich voorlopig niet aan te sluiten bij SecureFeed.

Cumelabedrijven die ruwvoeders en enkelvoudige voeders
(snijmaïs, stro, et cetera ) leveren aan een veehouder moeten
nu onder andere GMP+ B3-gecertificeerd zijn. Deze cumelabedrijven krijgen zeer waarschijnlijk te maken met aangescherpte eisen vanuit de zuivelindustrie. Naar verwachting
gaat die met ingang van 2016 in haar leveringsvoorwaarden opnemen dat diervoederleveranciers moeten zijn aangesloten bij SecureFeed of moeten voorzien in een gelijkwaardige borging.

SecureFeed
SecureFeed is een onafhankelijke organisatie voor de borging van de veiligheid van diervoeders en is ontstaan vanuit
de mengvoer- en fouragebranche. Ze is opgericht om een
antwoord te bieden op en vertrouwen te genereren naar
aanleiding van problemen met de veevoerkwaliteit (onder
andere de recente aflatoxine-affaire). SecureFeed is de opvolger van TrustFeed, een stichting waarbinnen voorname-
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lijk mengvoederbedrijven samenwerkten en die is gericht
op alle voedermiddelen en grondstoffen die op het veehouderijbedrijf worden aangekocht. Duidelijk is reeds dat telerveehouderleveranties niet binnen de reikwijdte van SecureFeed vallen. SecureFeed is wel gericht op de handel (inkoop
en verkoop) in ruwvoeders.
Met dit initiatief komen de veiligheid van alle aangekochte
diervoeders op het veehouderijbedrijf onder de controle van
één nieuwe organisatie. De bestaande programma’s - zoals
TrustFeed in de mengvoerindustrie en het CBV-programma
(collectief monitoringsprogramma) van de Hisfa - worden
geïntegreerd in de nieuwe organisatie. De zuivelindustrie
(NZO) ondersteunt de uitgangspunten.

Eisen van zuivelindustrie
Tot op dit moment eist de zuivelindustrie van voerleveranciers dat zij zijn vermeld op de zogenaamde ‘witte lijst’. Op
deze lijst wordt een voerleverancier opgenomen wanneer

Overige eisen
Naast de eisen die de zuivelindustrie stelt, zult u als diervoederleverancier
onder andere ook moeten voldoen aan onderstaande wettelijke eisen:
deze GMP+-gecertificeerd is en een productaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten conform de gestelde
eisen vanuit de zuivelindustrie en deze heeft laten toetsen
door een door de zuivelindustrie aangewezen partij. Wat in
de praktijk soms wordt waargenomen, is dat een cumelabedrijf wel GMP+-gecertificeerd is, maar niet heeft voorzien
in een getoetste productaansprakelijkheidsverzekering. Dit
heeft als gevolg dat de melkveehouder bij de jaarlijkse controle op het naleven van het kwaliteitssysteem van de zuivelindustrie een afwijking - oftewel korting - op de melkprijs
kan krijgen wanneer blijkt dat zijn voerleverancier niet staat
vermeld op de zogenaamde ‘witte lijst’.
Vanaf 1 januari 2016 eist de zuivelindustrie van voerleveranciers nog steeds dat zij opgenomen zijn op de zogenaamde
‘witte lijst’. Vanaf diezelfde datum zal een voerleverancier
zeer waarschijnlijk echter pas op de ‘witte lijst’ worden opgenomen wanneer deze SecureFeed-gecertificeerd is. CUMELA is in gesprek met SecureFeed onder welke condities
cumelabedrijven kunnen deelnemen aan SecureFeed.

Controle-audit
Het SecureFeed-certificaat kan worden gezien als een verzamelcertificaat waardoor de verschillende door de zuivelindustrie gestelde eisen worden geborgd. Bedrijven die
SecureFeed-gecertificeerd zijn, worden dan ook elk jaar
gecontroleerd c.q. ge-audit conform het SecureFeed-certifi-

Insteek CUMELA Nederland
CUMELA Nederland constateert dat er steeds meer eisen van
kracht worden door aanpassingen in de diervoederwetgeving en initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Het belang van
diervoederkwaliteit dient in de keten voorop te staan. Toch
kan CUMELA Nederland zich niet aan de indruk onttrekken
dat er sprake is van overlap. Dit acht ze onwenselijk, omdat
dit ook onnodige kosten met zich meebrengt. De cumelasector is met name actief bij de productie en levering van lokaal en regionaal geteeld ruwvoeder, waarbij weinig schakels in de keten actief zijn, de leverancier en afnemer elkaar
ook kennen én vertrouwen een grote rol speelt. Monitoringseisen van diervoederkwaliteit zouden dan ook moeten zijn
gebaseerd op daadwerkelijke risico’s met betrekking tot het
geleverde diervoeder. CUMELA Nederland heeft contact met
andere partijen (SecureFeed en FrieslandCampina) in de
keten over bovenstaande onderwerpen, niet alleen om zekerheden te kunnen bieden aan afnemers in de keten, maar
ook om overlap te voorkomen. We adviseren GMP+-gecertificeerde cumelabedrijven de uitkomsten van de gesprekken
af te wachten en nog niet over te gaan tot certificering via
SecureFeed.

Registratie bij NVWA
De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat diervoederbedrijven en hun
toeleveranciers geregistreerd moeten zijn. De overheid heeft op deze manier een
volledig en actueel beeld van bedrijven die zich bezighouden met diervoeders.
De informatieplicht is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf.
Elk bedrijf dat diervoeders produceert, verwerkt, opslaat, transporteert of
verhandelt, moet de vestigingen die bij het bedrijf horen laten registreren.
Registratie geschiedt bij de NVWA, zie www.nvwa.nl (ga via ‘Erkenningen’
onder ‘Registratie’ naar ‘Registratieformulier diervoederbedrijven’.
Aanleveren geleverde hoeveelheid diervoeders bij RVO
Voor diervoederleveranciers geldt een wettelijke verplichting om jaarlijks
aan RVO door te geven welke hoeveelheden diervoeder rechtstreeks zijn
geleverd aan veehouders. Het gaat dus niet om leveranties aan andere
diervoederleveranciers. Het betreft diervoeders die zijn geleverd aan
landbouwbedrijven met staldieren (pluimvee, witvleeskalveren, varkens) en/of
rundvee. Als diervoederleverancier zult u zich moeten registreren. Ga daarvoor
naar: https://mijn.rvo.nl/voergegevens-diervoederleverancier. U geeft dan
jaarlijks voor 1 februari de volgende gegevens door via mijn.rvo.nl:
• Jaar van levering.
• Naam, adres en relatienummer van de afnemer.
• Hoeveelheden geleverd mengvoer per staldiersoort.
• Hoeveelheden geleverd mengvoer per rundveesoort.
• Hoeveelheden geleverd ruwvoer en enkelvoudig diervoeder, stikstof en fosfaat.

catieschema. Bij een dergelijke controle-audit wordt onder
meer gecontroleerd of:
• het bedrijf GMP+-gecertificeerd is en of de scope van de
certificering overeenkomt met de werkelijke activiteiten;
• het bedrijf is voorzien van een getoetste productaansprakelijkheidsverzekering
• het bedrijf is voorzien van de juiste wettelijke erkenning
(registratie bij NVWA);
• het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor tracking en
tracing, oftewel herkomst en verspreiding van het verhandelde product binnen twaalf uur na melding kan herleiden.
In de praktijk betekent dit dat u moet blijven voldoen aan dezelfde eisen zoals die nu al aan de handel in voedermiddelen
worden gesteld, maar dat SecureFeed een extra certificaat
(en daarmee kosten) betekent. Uit een grove berekening die
CUMELA Nederland heeft gemaakt, betekent deze huidige
deelnemersbijdrage voor het merendeel van de cumelabedrijven die handelen in voedermiddelen (dit betreft bedrijven die circa 2000 tot 5000 ton ruwvoer per jaar verhandelen) een verdubbeling van de kosten om handel te mogen
verrichten. Deze kosten bedragen nu gemiddeld € 1,- per ton
en zullen oplopen naar circa € 2,- per ton.
Voor meer algemene informatie verwijzen we u naar de website www.securefeed.eu.
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