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Gehanteerde normen blijken zeer goed te werken
NMV kiest ook voor Voederwaarde.nl

Controlesysteem VoederWaarde.nl scoort
uitstekend
Om de voederwaarde van mengvoeders te borgen werd in 2009
VoederWaarde.nl opgericht, om de sterke behoefte naar transparantie
en controle op de voederwaarde van de geleverde voeders te borgen. De
deelnemers van Voederwaarde.nl worden daarbij jaarlijks onafhankelijk
geaudit door Schothorst Quality Control (SQC). Uit de jaarresultaten van
dit onderzoek over 2014 blijkt dat het controlesysteem uitstekend
functioneert: deelnemende bedrijven realiseerden over alle onderdelen
een totaal score van 9,0.
Op dit moment 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 bij de
deelnemende mengvoerbedrijven borgt door onafhankelijk toezicht. Uit onderzoek is
bekend dat externe borging van voederwaarde door zo’n 80 % van de veehouders als
belangrijk wordt ervaren. “Het is duidelijk dat bij schommelingen in de voederwaarde de
technische en dus de financiële resultaten sterk kunnen tegenvallen”, aldus Harry Vahl,
onafhankelijk voorzitter van VoederWaarde.nl. De eisen van VoederWaarde.nl worden
tijdens externe audits van SQC gecontroleerd. Bij de beoordeling van de voeders gaat
het om (1) het inrekenen van de juiste voerwaarden van grondstoffen, (2) transparantie
over de samenstelling naar de klant en (3) het leveren conform gedeclareerde
voederwaarden.
Bevestiging normering door SQC-onderzoek
De voeranalyses die worden gedaan voor Voederwaarde.nl moeten overeenkomen met
de berekende waarden. VoederWaarde.nl hanteert voor de beoordeling van de analyses
normen die de afgelopen jaren met succes zijn toegepast. Om te weten of deze normen
nog actueel zijn, zijn deze normen in 2014 door SQC geëvalueerd. In dit onderzoek zijn
de huidige normen vergeleken en beoordeeld op basis van de dataset van bijna 5 jaar
VoederWaarde.nl. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de gehanteerde
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normen ook in de actuele situatie prima voldoen om de voederwaarde te kunnen
beoordelen. Op voorstel van de technische commissie worden in een enkel geval de
normen iets aangepast. Daarnaast worden er in 2015 ook fosfor-analyses bij de
beoordeling betrokken. Met deze aanpassingen draagt VoederWaarde.nl extra bij in het
streven naar precisievoeding, zowel op het gebied van energie- en eiwitcomponenten, als
in de voorziening van mineralen.
NMV kiest voor actieve betrokkenheid bij VoederWaarde.nl
De belangenorganisaties voor veehouders NVV, NVP en LTO nemen vanaf het begin
actief deel aan VoederWaarde.nl. Vanaf dit jaar is ook de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond NMV in het bestuur vertegenwoordigd.

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,
NMV en LTO). Doel is om de veehouder extra garanties op voederwaarde te bieden. De
deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost
Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens diervoeding , Vitelia Voeders en Voergroep Zuid.
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