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Deelnemers roepen diervoederbedrijven op zich aan te sluiten

VoederWaarde.nl zorgt voor vertrouwen en

eerlijk voer
Onlangs heeft Schothorst Quality Control (SQC) haar Jaarrapportage
2012 over VoederWaarde.nl aangeboden aan het bestuur. Uit deze
rapportage blijkt dat het systeem staat als een huis. VoederWaarde.nl
biedt transparantie en garantie over de geleverde voeders voor
veehouders en toezichthouders. Hiermee wordt voldaan aan een sterke
behoefte, die leeft onder veehouders, zo blijkt uit onderzoek.
VoederWaarde.nl doet daarom de oproep aan andere
diervoederbedrijven in Nederland - die staan voor transparantie en
onafhankelijk gecontroleerde voederwaarde - om zich aan te sluiten bij
VoederWaarde.nl. Tot op heden is ruim 20 procent van de Nederlandse
voerproductie aangesloten bij VoederWaarde.nl.
Enige keurmerk dat voederwaarde onafhankelijk borgt
VoederWaarde.nl is het enige keurmerk in Nederland, dat de voederwaarde door
onafhankelijk toezicht borgt bij deelnemende mengvoerbedrijven. De belangrijke
belangenorganisaties voor veehouders ( NVV, NVP en LTO) nemen vanaf het begin actief
deel aan dit initiatief. De eisen van VoederWaarde.nl worden door externe audits van
SQC gecontroleerd. Deze eisen zijn (1) het hanteren van de juiste grondstofwaarden, (2)
transparantie naar de klant en (3) het hanteren van correcte voederwaarden.
Deelnemende mengvoerbedrijven werken via analyse van grondstoffen en voermonsters.
De voeranalyses moeten overeenkomen met de berekende waarden en er volgen
sancties – indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
Uit deze onafhankelijke jaarreportage over 2012 blijkt, dat de deelnemende bedrijven
over alle onderdelen een totaal score van 9,0 realiseerden. Een stevig bewijs, dat het
systeem goed werkt.
Waarom VoederWaarde.nl?
In 2012 heeft Prosu Databased Marketing in opdracht van VoederWaarde.nl een
onderzoek gedaan bij varkenshouders hoe zij denken over de doelstellingen van
VoederWaarde.nl. Tachtig procent van de varkenshouders vindt de onafhankelijke
controle op voederwaarde belangrijk. Externe borging van voederwaarde wordt door vier
van de vijf veehouders dus als belangrijk ervaren. 83% van de varkenshouders vindt

het belangrijk dat hun voervoorlichter kennis heeft van de voersamenstelling en liefst
79% is het eens met de stelling dat de samenstelling van het voer de gezondheid van de
eigen varkens bepaalt.
Voederwaarde.nl gaat bij veehouders nog meer benadrukken dat alleen bij deelnemers
van VoederWaarde.nl onafhankelijke controle is gewaarborgd. Kortom met
VoederWaarde.nl wordt het vertrouwen extra geborgd.
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Figuur 1: Resultaten enquêtevragen VoederWaarde.nl
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Bron: PROSU Databased Marketing,2012

Voor de pers:
Voor vragen aangaande dit persbericht kunt contact opnemen met dhr. H.A. Vahl,
voorzitter van het Controlebestuur: 06-53 64 88 93).
VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en boerenorganisaties (NVV, NVP
en LTO). Doel is om de veehouder extra garanties op voederwaarde te bieden. De huidige
deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, Boerenbond Deurne,
CAV ‘Den Ham’, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens diervoeding en Vitelia
Voeders.

