FND belangrijk platform in diervoedersector

‘Elkaar weten te vinden’
“Elkaar kennen en elkaar weten te vinden als het nodig is, dat is de belangrijkste
functie van de Federatie Nederlandse Diervoederketen”, zeggen bestuursleden
Matthé Vermeulen en Peter Fidder.

Aanleiding voor het oprichten van de
Federatie Nederlandse Diervoederketen
(FND) was het opheffen van de productschappen in 2014. Daarmee dreigde het
Productschap Diervoeding, een belangrijk
platform voor de diervoedersector,
verloren te gaan.
“Het gezamenlijke belang van een
platform was dus al bij de oprichting voor

alle betrokkenen duidelijk”, zegt Matthé
Vermeulen die statutair voorzitter van de
FND is en namens het Comité van
Graanhandelaren zitting in het FNDbestuur heeft. “Onze sector is continu in
beweging en heeft te maken met veel
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.” Vermeulen noemt de transitie naar
kringlooplandbouw, broeikasgasemissies

en klimaatverandering, de gmo-discussie
en vraagstukken rondom maximum
residue levels (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen als belangrijke thema’s
waarmee iedereen in de diervoederketen
te maken heeft. “Dan is het goed om
elkaar te kennen en met elkaar in gesprek
te gaan over de consequenties van deze
ontwikkelingen voor onze achterban.”

Matthé Vermeulen, Gerrianne Jansen en Peter Fidder hebben vertrouwen in de toekomst van de FND.
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Meerwaarde
Gerrianne Jansen is coördinator en
technisch voorzitter van de FND. Zij vult
aan dat de FND-leden vooral het
stakeholdersoverleg en de regelmatig
gehouden crisisoefeningen noemen als
meerwaarde van het FND-platform. In het
Stakeholdersoverleg (zie kader) kunnen
branchevertegenwoordigers rechtstreeks
in gesprek met de ministeries van LNV en
VWS, de NVWA en het Rikilt (Wageningen
Food Safety Research).
Die korte lijntjes worden door alle partijen
gewaardeerd. “Vanuit de overheid worden
we op de hoogte gehouden van beleidsontwikkelingen en vanuit de sector
kunnen we knelpunten onder de
aandacht brengen”, zegt Peter Fidder. Hij
vertegenwoordigt binnen het FND-bestuur de Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diergezondheidsproducten
Nederland (VDDN). “Die informatie-uitwisseling en terugkoppeling is erg belangrijk,
ook voor het onderlinge vertrouwen.”
Brancheverenigingen
“Individuele bedrijven zijn al aangesloten
bij één of meerdere brancheorganisaties
en die brancheverenigingen zijn weer lid
van de FND”, legt Fidder uit. “Vooral voor
de kleinere brancheverenigingen is de
FND een goede mogelijkheid om contact
te houden met andere schakels in de
keten, en om tijdig geïnformeerd te

worden over maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen. De sector is
breder dan je eigen schakel”, stelt Fidder.
“Daarom is een platform voor netwerken
en overleg heel belangrijk voor toegang
tot informatie, de FND geeft structuur aan
de informatiestromen.”
Crisisoefeningen
Zeker in geval van een incident in de
keten is het belangrijk om elkaar snel te
vinden, informatie te delen en acties te
coördineren, vindt Jansen. “Regelmatig
oefenen we hoe te handelen in geval van
een crisis. Calamiteiten hebben in de
keten vaak weerslag op meerdere
schakels. Dan is het goed om regelmatig
te checken of de informatiestromen en
acties goed gecoördineerd zijn. Ook al zal
de FND zelf geen regie voeren bij de
aanpak van een crisis, de onderlinge
communicatie tussen ketenschakels
verloopt vaak wel via de FND.”
In geval van een probleem behoudt elk
bedrijf natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid, maar brancheverenigingen en de
FND kunnen steun verlenen, zodat alle
betrokkenen op de hoogte zijn van de
maatregelen en ontwikkelingen.
Toekomst
Het FND stakeholdersoverleg zorgt voor
korte lijntjes met de overheid, en dat
wordt van beide zijden gewaardeerd. “De

FND
In de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) zijn acht brancheverenigingen
vertegenwoordigd, van toevoegmiddelen tot vochtrijke diervoeders, van zetmeel
fabrikanten tot producenten van oliën en vetten en van foeragehandel tot gezel
schapsdierenvoeding.
Het belangrijkste overlegorgaan van de FND is het stakeholdersoverleg dat gezamen
lijk met Nevedi wordt georganiseerd. Alle sectoren hebben eigen brancheverenigin
gen, die in de FND een platform vinden voor gezamenlijke activiteiten, onderling
overleg en voor informatie-uitwisseling met de overheid, zowel in Den Haag als in
Brussel.
Bij het stakeholdersoverleg zitten, naast vertegenwoordigers van de ministeries van
LNV en VWS, ook de NVWA en het Rikilt (nu Wageningen Food Safety Research), GMP+
International en SecureFeed om tafel.
Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), dat zich niet alleen buigt
over humane geneesmiddelen, maar ook over diergeneesmiddelen en adviseert
over de toelating van nieuwe voedingsmiddelen (novel foods) praat mee in het
stakeholdersoverleg. De betrokkenheid van alle branches die raakvlak hebben met
de diervoedersector maakt het stakeholdersoverleg een waardevol overlegorgaan,
vinden alle deelnemers.

Stakeholders
De Federatie Nederlandse Diervoe
derketen (FND) is primair een plat
form voor gezamenlijke activiteiten
en informatie-uitwisseling voor alle
Nederlandse organisaties actief in de
diervoederketen. De FND neemt waar
nodig haar verantwoordelijkheid als
schakel in de keten voor de productie
van verantwoorde en veilige voeder
middelen en voeders voor landbouw
huisdieren en gezelschapsdieren.
De leden van de FND willen elkaar
via het platform goed informeren op
het terrein van diervoederwetgeving
en diervoederveiligheid. Verder is het
voor leden mogelijk om te partici
peren in een aantal activiteiten op
basis van profijtbeginsel, waaronder
het CVB, VIP (Exportondersteuning)
en Voederwaardeprijzen Rundvee
programma.

overheid wil graag één aanspreekpunt
binnen de diervoederketen, maar dat is in
onze zeer diverse sector lastig te
realiseren”, verklaart Vermeulen. In het
stakeholdersoverleg kunnen vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en
VWS en de NVWA direct in gesprek met
sectorvertegenwoordigers, inhoudelijke
vragen stellen en technische kennis
opdoen.
Fidder vult aan dat in Nederland de
contacten tussen industrie en overheid al
behoorlijk goed zijn. Ook Vermeulen vindt
dat Nederland voorop loopt in infrastructuur, logistiek en organisatie. Toch blijft
het nodig om de belangen van handel,
producenten en leveranciers onder de
aandacht te brengen in Den Haag en
Brussel. “De overheid moet alle belangen
wegen, maar daarvoor moeten de
ambtenaren wel beschikken over up to
date informatie”, legt Vermeulen uit.
“Door regelmatig met elkaar om tafel te
zitten groeit het onderlinge vertrouwen”,
merkt Jansen op. De FND zal dus in de
toekomst zeker niet veranderen in een
digitaal platform. “Je moet elkaar af en
toe in de ogen kijken om de goede
contacten goed te houden”, vinden de
FND-bestuursleden.
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