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De diervoedersector heeft de laatste jaren veel gedaan aan het veiligstellen van
de diervoederproductie. GMP+ en samenwerkingsverbanden als Safe Feed en
TrusQ moeten die veiligheid waarborgen. „Een goede stap voorwaarts, maar er
is nog winst te behalen”, aldus Johan Schuttert, voorzitter van Safe Feed.

Algemeen

[Albert Bouwman]

‘Preventie is de beste v
„Preventie is de
beste verzekering”, aldus
Johan Schuttert,
voorzitter van
Safe Feed.

Voedsel zo veilig mogelijk produceren is
de laatste jaren een actueel onderwerp
binnen de diervoedersector. Op grond
daarvan is GMP+ ontstaan en zijn de
samenwerkingsverbanden Safe Feed en
TrusQ gelanceerd. Hoe zit het echter
met aansprakelijkheid? Zoals het Ierse
dioxineschandaal onlangs aantoonde,

leiden bedrijven veel schade als er verkeerde ingrediënten in diervoeder aanwezig zijn.
Tijdens een bijeenkomst over ketenaansprakelijkheid gaven Jan Fonk, hoofd
Agrarisch Bureau, en Johan Schuttert,
voorzitter van Safe Feed en directeur
Coöperatie Agruniek, hun visie hierop.

Vo o r u i t g a n g
„Het is over het algemeen goed
gesteld met de voedselveiligheid binnen de diervoedersector”, vindt
Schuttert. „Als je ziet waar we tien jaar
geleden stonden, hebben we een grote
stap voorwaarts gemaakt.” Safe Feed
bestaat inmiddels drie jaar. Veel diervoederbedrijven hebben zich bij de
stichting aangesloten om zich samen
sterk te maken tegen calamiteiten binnen de keten. Volgens de voorzitter
van Safe Feed is grofweg 95 procent
van de diervoederbedrijven in
Nederland ofwel aangesloten bij Safe
Feed dan wel bij TrusQ. „Een groot
aandeel dus, maar de resterende 5 procent kan nog flink wat roet in het eten
gooien.”
Schuttert drukte de toehoorders dan
ook op het hart alleen bij voederbedrijven af te nemen die zijn aangesloten
bij een van de samenwerkingsverbanden. „Het is misschien financieel aantrekkelijker uw diervoeder af te nemen
van bedrijven die hierbij niet zijn aangesloten, maar dan denkt u toch écht
op korte termijn. Wanneer dat product
gifstoffen bevat waardoor een calamiteit ontstaat, zoals onlangs het Ierse
dioxineschandaal, heeft dit grote
gevolgen voor de hele markt.” In zulke
gevallen sluiten bijvoorbeeld importerende landen hun grenzen en is niet
alleen die 5 procent slachtoffer, maar
ook de wel aangesloten bedrijven.
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Aansprakelijkheid binnen de keten

e verzekering’
„Marktschade wordt door geen enkele
verzekeringsmaatschappij gedekt”, vertelt Fonk.
Aansprakelijkheid
Schuttert is ervan overtuigd dat het
dioxineschandaal niet was voorgevallen als supermarkten het vlees inkopen
van varkenshouders die hun voeder
afnemen van diervoederbedrijven die
zijn aangesloten bij Safe Feed. Toch is
het gebeurd. En wat nu in zulke gevallen? Wie mag er opdraaien voor de
schade? Fonk legt uit dat de producent
altijd aansprakelijk is, maar vertelt ook
dat dit lastig is als er meerdere producenten zijn van één product. Zeker in
een markt als diervoeder komt dit laatste veel voor. Contractuele afspraken
kunnen dan uitkomst bieden. „Dit is
precies de essentie van een organisatie
als Safe Feed. GMP+ eist al dat bedrijven op een bepaalde manier produceren, maar wij gaan een stap verder. Wij
willen precies weten welke ingrediënten en productiewijzen leveranciers
toepassen. Pas als dit volledig is gecontroleerd, mag er worden geleverd aan
de aangesloten bedrijven”, vult
Schuttert aan.

de laatste groep ook voorwaarden stelt
aan hun klanten.” Er zijn aan de ene
kant leveringsvoorwaarden, maar daar
tegenover staan ook inkoopvoorwaarden. „Dit tweesporenbeleid maakt het
er juridisch niet makkelijker op.”
In geval van schade concentreert de
advocaat van de leverancier zich op hiaten in de leveringsvoorwaarden en de
verdediger van de afnemer op mazen in
de inkoopvoorwaarden. „Waarom niet
beide aspecten onder één noemer? Het
bevordert de synergie in de keten en
draagt bij aan minder schadegevallen”,
meent Fonk.
Toch vindt hij een samenwerkingsverband als Safe Feed een slimme bundeling
van krachten. „Zo maak je je als branche
sterk en voorkom je veel calamiteiten.
Verzekeringstechnisch gezien is het ook
aantrekkelijk, omdat een verzekeringsmaatschappij zo meer garantie heeft op
minder schadeclaims. Aangesloten bedrijven kunnen daardoor goedkoper hun
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.”
Schuttert onderstreept dit. „Als wij met
zijn allen onze neuzen in dezelfde richting hebben staan, nemen calamiteiten
steeds verder af. Preventie is de beste
verzekering.”
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Tw e e s p o re n b e l e i d
Fonk is ondanks de goede ontwikkelingen ook kritisch over het huidige beleid.
„We zien nu dat afnemers voorwaarden
stellen aan hun leveranciers, maar dat
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Jan Fonk: „Waarom niet inkoop- en leveringsvoorwaarden onder één
noemer?”

Voorwaarden Safe Feed
Om deel te nemen aan Safe Feed moet elke diervoederproducent een productaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. „Word je daarvoor niet toegelaten, dan kun je simpelweg ook niet participeren in
Safe Feed”, aldus Johan Schuttert, voorzitter van Safe
Feed.
Voor de afnemende veehouders en verwerkende industrie biedt deze verzekering een extra zekerheid, bovenop de waarborgen die het Safe Feed-programma biedt.
Per schadegeval kent Safe Feed een maximale vergoeding van 25 miljoen euro.
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