
 

 

Ketenkwaliteitseisen voor diervoeder vanuit de zuivelindustrie 

Algemeen 

Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige 

diervoeders staan aan de basis van veilige melk en zuivelproducten. Werkwijzen van 

diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moeten dan ook zorgvuldig en 

transparant zijn.  

De huidige kwaliteitssystemen brengen een belangrijke borging aan, maar ervaringen uit de 

afgelopen tijd hebben geleerd dat het gewenste niveau van handelen in geval van opkomende 

risico’s en de daadwerkelijke risico-evaluatie een verdere collectieve aanscherping vragen. De 

zuivelindustrie in Nederland heeft aangegeven alleen melk te willen afnemen van melkveehouders, 

die diervoeders afnemen van bedrijven die zich hebben aangesloten bij deze aangescherpte 

collectieve aanpak.  

Om de ontwikkeling van dit soort systemen en het aantal partners controleerbaar te houden is de 

zuivelindustrie een groot voorstander van slechts één collectief per land. Zij laat de organisatie 

echter over aan de markt.  

 

Uitgangspunten voor een erkende kwaliteitsorganisatie voor diervoeders 

• De kwaliteitsorganisatie diervoeders is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie met 

een eigen directeur en mandaten die faciliteren dat ook in crisistijd snel en adequaat wordt 

gehandeld. De organisatie is geen onderdeel van brancheorganisaties, etc. 

• De kwaliteitsorganisatie is toegankelijk voor alle leveranciers van melkveevoeders, mits zij 
aan de gestelde eisen voldoen. 

• De organisatie borgt alle aan de melkveehouder commercieel geleverde diervoeders. Het 
gaat om onder meer fourages, vochtrijke bijproducten, enkelvoudige voedermiddelen, 
mengvoeders, mineralenvoeders en toevoegingsmiddelen. 

• Deelnemers van de kwaliteitsorganisatie leveren voedermiddelen, mengvoeders en 
toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. 

 
Voorzorgsbeginsel 

• Iedere schakel in de keten neemt deel vanuit de eigen verantwoordelijkheid en onderschrijft 
het voorzorgbeginsel. 

• Kern van het voorzorgbeginsel is goede communicatie, het delen van kennis over risico`s en 
het handelen en communiceren op basis van (bovenwettelijke) actiegrenzen die zijn 
afgestemd op het eindproduct. 

• Leidend voor onderlinge informatie uitwisseling is een op te stellen protocol; dit gaat in op 
de reguliere informatie uitwisseling en die tijdens crisis. Informatieverstrekking is tweezijdig.  
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Programma van eisen kwaliteitsorganisatie diervoeders 

• De basiseisen aan deelnemers van de kwaliteitsorganisatie worden gevormd door GMP+ FSA 
of vergelijkbare schema`s. De werkwijze door de kwaliteitsorganisatie diervoeders omvat in 
aanvulling daarop: 

− De Leverancier Product Combinaties (LPC) zijn in beeld en worden per geval formeel 
goedgekeurd aan de hand van vastgestelde beoordelingscriteria. Er wordt alleen 
gekocht van vooraf goedgekeurde LPC’s. 

− In de systematiek van beoordeling van een LPC is vastgelegd welke voorschakels 
betrokken zijn bij de totstandkoming van het product, en zijn afspraken met de LPC 
gemaakt over het de mate van vrijheid t.a.v. veranderingen in de voorschakels van 
het product.  

− Bij LPC’s worden second partyaudits uitgevoerd door gekwalificeerde auditoren met 
kennis van het productieproces en de risico’s in de veevoerapplicatie. De resultaten 
worden in het collectief verwerkt. Beoordeling om Leverancier Product Combinaties 
goed of af te keuren wordt collectief genomen.  

− Audits bij LPC’s zijn niet vrijblijvend en leiden tot continue verbeteradviezen om 
kennis en mind-set te verbeteren. Opvolging wordt gemonitord en kan tot 
heroverweging van acceptatie van de LPC leiden. 

− Het collectief heeft een risico gestuurd monitoringsplan. 
− Het collectief heeft een adequaat Early Warning Systeem voor deelnemende 

bedrijven en ketenpartners en overheid. 
− Het collectief heeft de te nemen maatregelen in geval van afwijkingen en 

verdenkingen geprotocolleerd en heeft mechanismen om deze op te kunnen leggen 
aan het collectief binnen zeer korte termijn (vaak minder dan één dag). 

− Er wordt actief geoefend met tracking & tracing, de resultaten worden gezamenlijk 
besproken en verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. 

− De organisatie heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid en is geen onderdeel 
van brancheorganisaties, etc. 

• De kwaliteitsorganisatie diervoeders wordt jaarlijks getoetst met een onafhankelijke audit. 
• Tevens zal de kwaliteitsorganisatie diervoeders over een stevig sanctiebeleid beschikken. 

Wanneer leden worden verwijderd van de lijst, worden de ketenpartners hiervan direct 
actief in kennis gesteld. (Niet toegelaten LPC’s, of leveranciers of producten staan op een 
‘rode lijst’) 

• De kwaliteitsorganisatie diervoeders beheert een complete ‘open’ database van leden 
informatie en monitoringsgegevens, die inzichtelijk is voor ketenpartners. 

• De kwaliteitsorganisatie diervoeders is het aanspreekpunt voor de wettelijke toezichthouder 

(in Nederland de NVWA) en NZO in tijden van crisis, maar ook om kwaliteitsverbetering in de 

voortbrenging van diervoerproducten te organiseren. 
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Witte lijst 

In Nederland wordt momenteel gewerkt met een zogenaamde witte lijst voor diervoederbedrijven. 

Deze verplichting geldt voor alle melkveehouders die vallen onder de kwaliteitssystemen van alle 

Nederlandse zuivelbedrijven. Melkveehouders mogen alleen voer afnemen van diervoerleveranciers 

die op deze witte lijst voorkomen. Op deze witte lijst staan momenteel de grote meerderheid van de 

voerbedrijven waaronder mengvoer, natte bijproducten, ruwvoer, additieven ed. 

 

De huidige voorwaarden om op de witte lijst te komen zijn: 

A) GMP+ gecertificeerd 
B) Voldoende getoetste diervoederaansprakelijkheidsverzekering 

 

De voorwaarden om na 1 januari 2016 op de witte lijst te komen: 

A) Lid SecureFeed (lid GMP+ FSA , hetgeen ook GMP+ FSA certificering inhoudt) of gelijkwaardig 
B) Voldoende getoetste diervoederaansprakelijkheidsverzekering (via Craft). 
C) Verantwoorde soja met RTRS- certificaat of gelijkwaardig. 
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