
De Vereniging van Nederlandse Fabri -

kanten van Voedertoevoegingen

(Nefato) werd opgericht op 3 november

1967 door een aantal Nederlandse pro-

ducenten van en handelaren in voede-

radditieven. De Europese organisatie

Fefana was al iets eerder van de grond

gekomen door een initiatief van

Duitsland, Nederland en Frankrijk. De

ontwikkelingen in nationale- en

Europese wetgeving rond additieven

waren de aanleiding tot de oprichting.

Fabrikanten van en handelaren in voe-

dertoevoegingen hadden de behoefte

om gezamenlijk op te trekken. 

Ontwikkel ingen Nefato

In de beginjaren lag de focus op onder

andere vitaminen, aminozuren, coccidio-

statica en voerbespaarders. Al snel na de

oprichting meldden zich nieuwe leden

aan, waardoor Nefato sinds de jaren

zeventig gezien wordt als de vereniging

die de belangen behartigt van het

merendeel van de additievensector.

Momenteel heeft Nefato 23 leden,

waaronder multinationals en

Nederlandse handelsfirma’s. 

De taken van Nefato zijn nog steeds

gericht op wetgeving, gezamenlijk lob-

byen en overleggen met wetgevers,

zowel nationaal als internationaal. Er is

hierin een duidelijke verschuiving te

zien van nationaal, via internationaal

naar Europees. De laatste jaren worden

die activiteiten dan ook vooral door

Fefana gecoördineerd. De verschillende

producenten van en handelaars in voe-

dertoevoegingen zijn nu rechtstreeks lid

van Fefana, met daaraan gekoppeld het

lidmaatschap van één of meer nationale

vereniging(en), zoals Nefato in

Nederland, Frana in België en AWT in

Duitsland. Fefana is in vrijwel alle lan-

den van de Europese Unie vertegen-

woordigd. 

Nationaal

Nefato fungeert nu vooral als lokaal

aanspreekpunt voor enerzijds de achter-

ban en anderzijds de nationale overheid

(Ministerie van LNV, Voedsel en

Warenautoriteit, Productschap

Diervoeder) en onderhoudt tevens con-

tacten met veel organisaties die in de

sector actief zijn. Daarnaast zorgt

Nefato voor de communicatie met de

Europese Unie, nationale ontwikkelin-

gen worden doorgespeeld naar Brussel.

De overkoepelende organisatie Fefana

kan zich daardoor richten op gespeciali-

seerde terreinen, zoals lobbyen, waar-

mee de nationale verenigingen ontlast

worden. Een belangrijk aandachtsveld

voor Nefato is momenteel de registratie

van toevoegmiddelen. ,,Additieven

moeten met behulp van dossiers wor-

den geregistreerd in het kader van de

Feed Hygiene Regulation. De ‘brandstof’

komt uit Brussel, maar de nationale

organisaties voeren het overleg met de

nationale overheden”, legt bestuurslid

Gert Jan Visser uit. ,,Daar gaat veel tijd

in zitten.”

FamiQS

De additieven- en premixenindustrie

heeft via een initiatief van Fefana

gezorgd voor de ontwikkeling van een

Europese ‘Code of Practice’ voor additie-

ven en premixen. Er was behoefte aan

zo’n specifiek kwaliteitssysteem, omdat

voedertoevoegingen lastig onder GMP

te ‘vangen’ waren, en omdat er behoef-

te was aan een internationaal systeem.

Dit kwaliteitssysteem, FamiQS, is

momenteel door de EU in Brussel

De Nederlandse Fabrikanten van Voedertoevoegingen behartigt al veertig jaar

de belangen van de additievensector. De laatste jaren richt Nefato zich met

name op de dialoog met nationale (markt)partijen en overheid. Op Europees

niveau vervult Fefana die taak.   

‘Verslaafd aan additi e
Algemeen [Carolien Makkink] Nefato veertig jaar 

,,Additieven moe-

ten met behulp

van dossiers wor-

den geregistreerd

in het kader van de

Feed Hygiene

Regulation. Daar

gaat veel tijd in

zitten”, legt

bestuurslid Gert

Jan Visser (links)

uit. 
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erkend als een internationale kwaliteits-

code voor voederadditieven en pre-

mixen. Recent is deze code in onder

andere het Frans, Duits, Engels, Spaans

en Nederlands gepubliceerd op de

FamiQS website. Het systeem voorkomt

dat vervalste voeradditieven en pre-

mixen de voedselketen inkomen. Tevens

zorgt FamiQS voor implementatie van

de Feed Hygiene Regulation eisen in het

productieproces en is het een tool om

ook aan andere voederveiligheidseisen

te voldoen. 

FamiQS is een onafhankelijk kwaliteits-

systeem, waarmee eenvoudig kan wor-

den aangetoond dat voldaan is aan alle

kwaliteits- en veiligheidseisen.

Kwaliteit en veiligheid zijn speerpunten

voor Nefato, en er is dan ook in de loop

der jaren al twee keer een symposium

met dit thema georganiseerd.

Trends in addit ieven

Tijdens de commotie rond antimicrobiële

voerbespaarders heeft Nefato veel tijd

en energie gestoken in het verspreiden

van informatie en wetenschappelijke

kennis op dit gebied. ,,Ervaringen uit

Scandinavië lieten toen al zien welke

problemen er op de loer lagen bij een

verbod op amgb’s. Uiteindelijk is toch de

beslissing gevallen om amgb’s uit dier-

voeders te verbannen, een politieke

beslissing, gestoeld op meer maatschap-

pelijke dan wetenschappelijke argumen-

ten”, benadrukt Visser. Er is dan ook

gebleken dat het curatieve gebruik van

antibiotica is toegenomen sinds het

amgb-verbod. Bovendien heeft de amgb-

discussie veel imagoschade toegebracht

aan de additievensector.

De laatste jaren ziet het Nefato-bestuur

een opkomst van plantaardige toevoeg-

middelen: etherische oliën, kruiden-

mengsels en -extracten. Dit is een lastige

categorie, zeer diverse producten vallen

in deze groep. Momenteel wordt wetge-

ving voorbereid voor deze producten,

die nu vaak als smaakstoffen geregis-

treerd zijn. Voor registratie als diervoe-

deradditief onder de nieuwe regelgeving

moeten de werkzaamheid en de veilig-

heid in dossiers worden aangetoond.

Erel id

Afgelopen november vierde Nefato haar

veertigjarig bestaan. Joop van Schaik,

secretaris en penningmeester van de

brancheorganisatie, is al meer dan 25

jaar verbonden aan de vereniging. Zijn

jarenlange inzet is tijdens de festivitei-

ten beloond met het erelidmaatschap.

Ook is Van Schaik erevoorzitter van

Fefana. Van Schaik heeft een simpele

verklaring voor zijn verbondenheid met

additieven: ,,Als je eenmaal geroken

hebt aan additieven, raak je eraan ver-

slaafd.” -

Erelid Joop van Schaik, secre-

taris en penningmeester van

het Nefatobestuur, is al meer

dan 25 jaar verbonden aan de 

vereniging. 

Informatieve website Fefana

Op de vernieuwde website van Fefana

(www.fefana.org) wordt informatie gegeven over de

autorisatie consortia voederadditieven. Doelstelling en

lidmaatschap worden uitgelegd en een behulpzaam

vragen en antwoorden sectie maakt deel uit van de

site.

De webpagina’s weerspiegelen de doelstelling van

Fefana ten aanzien van dienstverlening aan haar leden.

Tot nu toe heeft Fefana vijf consortia opgezet: AMAC

(aminozuren), CARAC (carotenoïden), FFAC (smaakstof-

fen, aroma’s), TREAC (spoorelementen) en VITAC (vita-

minen). Zoals bekend moeten nieuwe dossiers met

betrekking tot additieven zijn ingediend op 7 novem-

ber 2010. De door Fefana opgezette consortia

(http://www.fefana.org/EEIG/Authorisation

Consortia.htm) zijn de leden behulpzaam bij het opstel-

len van dossiers, door de werkzaamheden per additief-

groep te coördineren.
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