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‘Fefana fungeert als n
Algemeen

[Carolien Makkink]

De uitbreiding van de EU de afgelopen jaren heeft ook gevolgen
voor Europese brancheorganisaties. ,,Het wordt belangrijk om
verschillende functies en taken centraal te organiseren’’, aldus
Didier Jans van Fefana, de Europese organisatie voor voederadditieven en premixen. Daarnaast houden nationale brancheverenigingen hun betekenis, omdat EU-wet- en regelgeving op
nationaal niveau moet worden ingevuld.

De Europese organisatie voor Voederadditieven en Premixen (Fefana) in
Brussel behartigt de belangen van de
additieven- en premixsector in de
Europese Unie.
Door de uitbreiding van de EU van 15
naar 27 lidstaten werd het belangrijker
om de verschillende functies en taken
centraal te organiseren.
De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Voedertoevoegingen
(Nefato) richt zich op het onderhouden
van contact met de relevante instanties
in Nederland, zoals het ministerie van
LNV, Productschap Diervoeder, Voedsel
en Waren Autoriteit. Nationale organisaties blijven belangrijk, benadrukken
Didier Jans (Fefana) en Henk Aalten
(Nefato). ,,Veel EU-wetgeving is overkoepelend en moet op nationaal niveau
concreet worden ingevuld.’’
Netwerk
,,Fefana fungeert als netwerk’’, legt dr.
Didier Jans, secretaris generaal van
Fefana uit. ,,We werken samen met de
nationale organisaties en integreren zo
onze activiteiten. Specifieke vragen van
onze leden op het gebied van technologie of regelgeving worden behandeld
door experts van nationale organisaties.
Op deze wijze wordt snel een gezamen-

lijk standpunt bepaald dat voor alle EUlanden van toepassing is.’’
,,Dat is belangrijk voor onze achterban’’,
vult dr. Henk Aalten, voorzitter van
Nefato, aan. ,,In het verleden was er
nogal eens sprake van dubbel werk om
zaken in nationaal en in EU-verband geregeld te krijgen. Dat hoeft nu niet meer.’’
Inmiddels heeft Fefana vijf medewerkers
in Brussel. Bedrijven kunnen rechtstreeks lid worden van Fefana, en daarnaast lid zijn van de organisatie in elk
land waar ze activiteiten ontplooien.
Niet alleen additievenproducenten,
maar ook premixfabrikanten en handelaren kunnen lid worden van Fefana en
Nefato. Momenteel heeft Fefana ongeveer 75 leden.
Ta k e n
Fefana pleit voor transparantie en proportionaliteit bij de invoering van nieuwe EU-richtlijnen. ,,Dat houdt in dat
voor producenten duidelijk moet zijn
hoe dossiers worden beoordeeld’’, legt
Jans uit. Ook vindt Fefana dat bepaalde
additieven minder streng moeten worden beoordeeld dan andere: ,,Sommige
additieven zijn al jaren op de markt,
hebben een duidelijk werkingsmechanisme en vormen geen gevaar voor
mens, dier of milieu. Dergelijke stoffen

zouden een pro-formabeoordeling moeten krijgen, waarbij de veiligheid van de
producten trouwens altijd voorop blijft
staan.’’ Dit standpunt is van belang,
aangezien alle additieven in 2010
opnieuw moeten worden geregisteerd
in de EU.
Implementatie van regelgeving in de EU
dient geharmoniseerd en eerlijk te
gebeuren. Om de invoering te stroomlijnen, ontwikkelt Fefana, in samenwerking met de nationale organisaties,
diensten en producten. De Europese
koepelorganisatie heeft een duidelijke
taak bij de implementatie van nieuwe
regelgeving: ,,Om de hele procedure
van dossiervorming, notificatie en autorisatie op tijd te doorlopen, kunnen
onze leden wel wat steun gebruiken’’,
vertelt Jans. ,,Wij richten daartoe per
productgroep indien gewenst consortia
op, waarin bedrijven kunnen samenwerken bij de goedkeuringstrajecten. Er zijn
nu al consortia actief op het gebied van
smaakstoffen, vitaminen en aminozu-
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Samenwerking nationale organisaties en Europese koepel voorkomt doublures

s netwerk’
ling in een database op te slaan, die
door bevoegde marktpartijen, onder
bepaalde omstandigheden, kan worden
geraadpleegd.
Ook de regelgeving voor toevoegen van
additieven aan drinkwater staat nog ter
discussie. Dit is nog niet opgenomen in
de Feed Additives Regulation. Waarschijnlijk zullen drinkwatertoevoegingen
op dezelfde wijze moeten worden geregistreerd als voedertoevoegingen.

Didier Jans
(Fefana) en Henk
Aalten (Nefato).

ren. Later volgen andere productgroepen.’’ In de toekomst zullen ook nietFefana-leden deel kunnen uitmaken van
de consortia.
Ve i l i g h e i d
Om de veiligheid van een toevoegmiddel aan te tonen, moest het product in
het verleden gedurende vier weken
worden toegediend aan het doeldier, bij
een dosering van 10 maal de normale
dosis. Als in de test geen gezondheidsproblemen optreden, wordt het product
‘veilig’ beschouwd. In de toekomst zullen analyses in het bloed deel uitmaken
van de beoordeling. ,,Dit zal wat ons
betreft onnodige stress en dierenleed
opleveren door de monstername an
sich’’, aldus Aalten. ,,Bovendien is het
lastig, want het is nog niet duidelijk
welke analyses er dan moeten worden
uitgevoerd. Verder is in veel gevallen
niet helder wat normaalwaarden in het
bloed van (landbouwhuis)dieren zijn.’’
Bij dit soort zaken is Fefana een belang-

rijke gesprekspartner voor individuele
bedrijven, voor het Standing Committee
en de Europese Commissie.
Samenwerking
Fefana werkt op Europees niveau
samen met de petfoodsector (Fediaf) en
de mengvoederindustrie (Fefac) om
gezamenlijke belangen te behartigen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de labeling/etikettering van diervoeders. Dit
onderwerp komt komend najaar in de
EU aan de orde. Daarbij moet duidelijk
worden wat het doel is van labeling:
voor welke doelgroep moet welke
informatie op welke wijze beschikbaar
zijn? Fefana staat op het standpunt dat
gegevens over veiligheid en productidentificatie noodzakelijk zijn, maar dat
weergave van de volledige samenstelling onnodig en ongewenst is, mede uit
concurrentieoogpunt. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om alleen de noodzakelijke informatie op het etiket te
vermelden en de volledige samenstel-
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Begeleiding
Door de implementatie van EU-regels te
begeleiden, zorgt Fefana ervoor dat de
regelgeving overal in de EU eerlijk en
geharmoniseerd wordt doorgevoerd.
,,We publiceren lijsten met veel gestelde
vragen, organiseren workshops voor de
industrie en ontwikkelen toolboxen en
gidsen die bedrijven helpen bij het concretiseren van wetgeving in hun eigen
bedrijfsvoering’’, vertelt Jans. ,,Een
belangrijk punt is bijvoorbeeld de definiëring van begrippen; door dat voor alle
EU-lidstaten in te vullen, voorkomen we
dat de regels in de individuele lidstaten
verschillend worden geïnterpreteerd.’’
Henk Aalten van Nefato vindt het een
gunstige ontwikkeling dat additievenkwesties gecentraliseerd worden aangepakt. ,,Door zaken in één keer goed te
regelen, wordt efficiënter geopereerd en
hoeft geen dubbel werk meer verricht te
worden om dingen op nationaal én op
EU-niveau geregeld te krijgen.’’

-

Kwaliteit en ondersteuning
Fefana heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld, FamiQS, voor voederadditieven en premixen. Dit systeem
wordt onderdeel van de Feed Hygiene Code en is
opgesteld conform andere kwaliteitssystemen, zoals
GMP+ en QS. Ten behoeve van de implementatie van
Fami-QS door additievenfabrikanten heeft Fefana een
gids opgesteld met toelichting en uitleg. Ook levert
Fefana desgewenst ondersteuning bij de invoering
ervan. Een onafhankelijke instantie certificeert bedrijven volgens Fami-QS. Dit certificaat staat ook open
voor niet-Fefana-leden.
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