Voedsel- en
diervoederveiligheid
Positie
Voedsel- en voederveiligheid en -integriteit zijn onze topprioriteiten. We bewaken
en bevorderen de veiligheid en kwaliteit van onze grondstoffen, producten en
productiemethoden en staan voor een veilige en transparante keten.
Visie
MVO pleit voor het opzetten en onderhouden van private voedselveiligheidssystemen en
codes voor goede werkwijzen binnen de sector (zelfregulering).
Functie
We bieden een platform voor informatie-uitwisseling en ontwikkeling van kennis en
expertise binnen en buiten de keten.
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blijft een discussiepunt met de NVWA.
MVO overlegt hierover in een werkgroep
met de NVWA en andere betrokken
brancheorganisaties.

Trends
De ‘Van boer tot bord’-strategie (Farm
to Fork Strategy), een kernelement uit
de EU Green Deal, wordt in de komende
jaren op nationaal niveau uitgerold. Dit
moet bijdragen aan de verbetering van
duurzaamheid van voedselproductie,
distributie en consumptie in de EU.
Een belangrijk onderdeel hiervan is
het terugdringen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en van
synthetische meststoffen in de landbouw.
In 2030 zal het gebruik van chemische
toxische pesticiden met 50% moeten zijn
gedaald. MVO komt met een position
paper en zal de ontwikkelingen van de
‘Van boer tot bord’-strategie in Nederland
nauwgezet volgen.

Het uitgangspunt van de NVWA is dat het
bedrijfsleven primair verantwoordelijk
is voor voedselveiligheid. De oliënen vettenindustrie dient risico’s voor
voedselveiligheid zelf te signaleren en
te borgen. De NVWA zal het toezicht
op zelfregulering intensiveren en door
regulier overleg met de sectoren signalen
beter en sneller in beeld proberen te
krijgen. Dit overleg vindt o.a. plaats in
het Ketenoverleg Voedselveiligheid en
Ketenoverleg Diervoeders.
Ook vindt er in dit verband overleg plaats
met de sector in de Stuurgroep Private
borging voedselketens. De ministeries van
LNV en VWS hebben in 2020 de positie
van Ketenborging.nl laten onderzoeken.
Ook de bundeling en uitwisseling van
private en publieke data leidt tot meer
risicogericht toezicht in de keten.

Het aantal pesticiden dat in de EU
is toegelaten neemt geleidelijk af
als gevolg van de herziening van de
bestaande MRL’s en de toepassing
van de zogeheten ‘cut-off criteria’.
Als gevolg hiervan wordt de oliën- en
vettenindustrie geconfronteerd met een
toenemende kloof tussen de MRL’s in
derde landen en die in de EU. Daarnaast
is er onzekerheid over de toepasbaarheid
van verwerkingsfactoren voor (eind)
producten. Verwerkingsfactoren zijn
vastgelegd in een document dat door de
NVWA is geaccepteerd: ‘MVO notifying
requirements on pesticide residues’.

Een andere trend is de toenemende
aandacht van de NVWA voor fraude,
risicoanalyses en crisisbeheersing. Het
onderzoek naar fraude en misleiding in de
keten van grondstoffen, bijproducten en
levensmiddelen wordt versterkt. De NVWA
past haar toezicht en handhavingsbeleid
daar op aan en zal informatie over
bedrijven die zich niet aan de wet houden
publiek delen.

De meldplicht voor bedrijven en
onafhankelijke laboratoria bij
overschrijding van limieten in diervoeders
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Voedsel- en diervoederveiligheid
Dossiers

Prestatie indicatoren en acties

Residuen van bestrijdingsmiddelen

	MVO pleit voor een uniforme aanpak van residuen van bestrijdingsmiddelen en
goedkeuring van NVWA. We doen dit in samenwerking met andere partijen in
de voedingsmiddelen- en diervoederketen (VERNOF/Het Comité/Nevedi/FND/
SecureFeed).
	We informeren onze leden over ontwikkelingen met betrekking tot EU
MRL’s / pesticiden wetgeving. Onze inzet is het bevorderen van een gelijk
speelveld binnen de EU-lidstaten ten aanzien van meetonzekerheid,
verwerkingsfactoren pesticiden en interpretatie van voetnoot 1 van de Pesticiden
Verordening No. 396/2005.
	MVO ontwikkelt een position paper over het voorstel voor 50% reductie van
pesticiden binnen de ‘Van boer tot bord’-strategie. We zoeken samenwerking
hiervoor met externe partijen zoals FND. Daarnaast informeren we onze leden
over voorstellen over vermindering van gebruik van synthetische meststoffen en
toename van biologische landbouw doelstellingen.
	We nemen deel aan het TKI PPS project: Verwerkingsfactoren pesticiden in
diervoeder. Opleveren data van pesticiden residuen analyseresultaten.
	MVO bewaakt het MVO-interpretatiedocument ‘notifying requirements on
pesticide residues’ en blijft hierover in contact met de NVWA.
	We nemen deel aan het afstemmingsoverleg gewasbeschermingsmiddelen
residuen tussen RIVM, overheid en andere belanghebbende partijen.

Contaminanten
•	Minerale oliën
•	Dioxine
•	3-MCPD/GE
•	Overige
contaminanten

	We informeren onze leden en lobbyen bij de overheid m.b.t. specifieke
contaminanten o.a. minerale olie koolwaterstoffen (MOSH MOAH), 3-MCPD/GE,
dioxinen.
	We publiceren de geüpdate ‘MVO Standard Specifications’ op de MVO-website.
	MVO bepaalt ketenposities op nationaal, EU- en Codex-niveau.
	MVO organiseert keteninbreng over de aanstaande aanpassingen van de EUlimieten.
	We houden de MVO website, onderdeel Food en Feed Safety, up to date met
publicaties over contaminanten.

Ketenborging
levensmiddelen

	We nemen deel aan periodiek strategisch overleg met de NVWA over
voedselveiligheid (NVWA Themaoverleg voedselveiligheid).
	MVO geeft follow-up aan overleg met brancheorganisaties en de overheid
(stuurgroep Private borging voedselketens) over de acceptatie van
kwaliteitssystemen van www.ketenborging.nl bij het risico gestuurde toezicht.

Transport en opslag

	We ontwikkelen industriële richtlijnen voor het vervoer van eetbare oliën door
binnenschepen in het overleg Hygiënecode binnenvaart, met o.a. het ontwikkelen
van een industriematrix voor voorgaande ladingen.
	MVO informeert leden over veranderingen in EU-wetgeving en Codex Alimentarius
met betrekking tot voorgaande ladingen.
	We inventariseren problemen bij leden als gevolg van nieuwe Marpol-wetgeving
m.b.t. Persistent Floaters/Prewash en ondernemen vervolgacties.

Crisismanagement

	We houden het MVO-crisishandboek actueel en stemmen hierover af met
relevante partijen. We organiseren een online trainingssessie voor het MVOcrisisteam.
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Dossiers

Prestatie indicatoren en acties

Risicoanalyses

	MVO werkt samen met FEDIOL en EFPRA op het gebied van Europese sector
risicoanalyses voor de belangrijkste plantaardige gewassen, respectievelijk de
sector dierlijk vet.
	We organiseren MVO-inbreng en informeren onze leden over ontwikkelingen binnen
GMP+, SecureFeed en RiskPlaza.
	We bewaken relevante risicoanalyses GMP+ via TC FSP werkgroep. We dienen
wijzigingen in en laten deze doorvoeren in risicoanalyses, o.a. dierlijke vetten en
algemene oliën en vetten risicoanalyses bij GMP+ FSP.

Authenticiteit en
fraude

	MVO organiseert een kennissessie bij de afronding van het TKI/PPS-project
AF-16091 ‘Snelle screening authenticiteit oliën en vetten’. We dienen opnieuw een
TKI PPS vervolgprojectvoorstel in: ‘Authenticiteit van oliën en vetten met sector
brede database ontwikkeling’.
	MVO volgt relevante ontwikkelingen en publicaties op gebied van authenticiteit en
fraude en we informeren onze leden hierover.

Diervoederketens

	We bespreken de MVO-posities in het strategisch overleg van de NVWA over
diervoederketens op het gebied van handhaving en toezicht.
	We organiseren MVO-inbreng binnen verschillende overlegorganen van GMP+:
IEC, TC FSP, Production & Collection en Transport, en diverse projectgroepen/
werkgroepen, zoals werkgroep Diervoederlaboratoria.
	MVO updatet het GMP+ TS 1.7 document ‘Monitoring’ hoofdstuk 8 en 9 over
monitoring protocol ‘Dioxins oils & fats and monitoring by-products oils & fats’.
	We maken een informatieblad voor de meldplicht van bedrijven en laboratoria bij
overschrijding van limieten.
	We bespreken MVO-posities binnen FND (Federatie Nederlandse Diervoederketen)
en via FND met de CVB (Veevoedertabel).
	MVO bevordert de deelname van onze leden aan het EFISC-GTP-schema.
	We informeren onze leden over ontwikkelingen op gebied van wetgeving
en interpretatie m.b.t. GMO-labelling en houden hierover contact met
diervoederorganisaties zoals Nevedi, GMP+, QS, DvT.
	MVO deelt de hernieuwde versie van de ‘Feed Catalogue’ met de leden.

Markttoegang van
dierlijke bijproducten

	We bespreken de belangen van onze leden binnen de VEX (veterinaire
exportbijeenkomst) met het ministerie van LNV en de NVWA. Het doel van de VEX
is om exportbeperkingen voor dierlijke bijproducten (voor MVO: dierlijke vetten,
visoliën, dierlijke eiwitten en bloedproducten) op te heffen en nieuwe markten in
derde landen te openen.
	MVO behartigt de belangen van de VVS (Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten).
	We begeleiden onze leden in de samenwerking met Way2Trade. Way2Trade voorziet
leden in de dagelijkse behoefte aan informatie en hulp bij export van dierlijke
bijproducten.
	MVO zal het toevoegen van het productieproces in de leerlooierij (visolie) als
eindpunt in de Dierlijke Bijproducten Wetgeving gaan bepleiten bij de overheid.

Platformbijeenkomsten en educatie

	We organiseren een platformbijeenkomst over een actueel onderwerp dat van
belang is voor de leden van de werkgroep Voedsel- en diervoederveiligheid (en
mogelijk andere belanghebbenden). Dit kan alleen of samen met gerelateerde
organisaties zoals VERNOF, NOFOTA en Het Comité worden gedaan.

Standaardisatie
van methoden en
analyses voor oliën
en vetten

	MVO neemt deel aan de NEN-normcommissie ‘Plantaardige en dierlijke oliën en
vetten’, informeren onze leden over de voortgang en ondersteunen deze commissie
financieel.
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