
     Diervoederbedrijven   
          kiezen voor

vertrouwen

Diervoederbedrijven 
die kiezen voor een  

gezonde toekomst, 
gaan samen aan  
de slag met  
SecureFeed.

Of het nu gaat om vlees, zuivel of eieren, 

de consument moet erop kunnen 

vertrouwen dat ons voedsel veilig is. 

Met SecureFeed zet de diervoeder sector 

een volgende stap in de borging van de 

veiligheid van diervoeders. 

- Krachtenbundeling voor monitoring 

- Gezamenlijke risicobeoordeling 

-  Eén onpartijdige, transparante 

organisatie



Voor een individueel bedrijf is deelnemen 

aan SecureFeed gemakkelijker en ongetwij-

feld goedkoper dan zelf een vergelijkbaar 

borgingprogramma ontwikkelen. Bovendien 

is bij SecureFeed de onpartijdigheid 

gewaarborgd. 

In het deelnemersreglement (te vinden  

op www.securefeed.eu) is te vinden hoe  

de kosten voor deelname zijn opgebouwd.

License to produce

SecureFeed is ook een collectieve inves-

tering in de licence to produce van de 

diervoederindustrie. Voedselveiligheid 

staat hoog op de agenda van de keten-

partijen, de maatschappij en de politiek. 

Elke verstoring - in de vorm van een 

incident - kan leiden tot meer regelgeving. 

Regels die niet werkbaar zijn in de praktijk 

en veel kosten met zich meebrengen, dat is 

iets waar de sector niet op zit te wachten. 

Ook daarom is het van belang dat bedrijven 

in de diervoedersector in beweging komen. 

Door samen deel te nemen aan SecureFeed 

laten ze zien dat ze echt een stap voor-

waarts willen zetten.

Investeren in 

collectieve borging en  
veiligheid 

Met SecureFeed investeren deelnemende 

bedrijven samen in de borging van veilig-

heid  van voedermiddelen, mengvoeders 

en toevoegingsmiddelen die veehouders 

aankopen. Deelnemers krijgen bovendien 

toegang tot kennis en expertise die voor 

elk diervoederbedrijf van waarde zijn.

 

Ketens bouw je op  
vertrouwen.



Monitoring en   
 risicobeoordeling  

SecureFeed richt zich op alle bedrijven die voedermiddelen, mengvoeders en toevoe-

gingsmiddelen leveren aan veehouders. Fourages, vochtrijke bijproducten, enkelvoudige 

voedermiddelen, mengvoeders, mineralenvoeders, enzovoort. Dat zorgt voor uniformiteit 

en duidelijkheid in de markt, zowel voor toeleveranciers als voor afnemers.

SecureFeed ontwikkelt en beheert een 

systeem voor monitoring en risicobeoor-

deling. Dat omvat zowel diervoedergrond-

stoffen als de leveranciers daarvan. 

We spreken van een ‘dubbel stoplicht’-

systeem. Elke leverancier-product-

combinatie (kortweg LPC) is in beeld. 

Deelnemers werken uitsluitend met 

door SecureFeed beoordeelde LPC’s. 

Met dit systeem geven de deelnemers 

van SecureFeed gezamenlijk invulling 

aan een aantal voorwaarden van GMP+. 

SecureFeed is dus een collectieve aanvul-

ling op GMP+ of vergelijkbare schema’s.

Tracking & tracing

Deelnemende bedrijven werken volgens 

afgesproken procedures en voldoen aan 

voorwaarden voor tracking & tracing. Het 

doel is de borging van de veiligheid van 

diervoeders nog verder te verbeteren. 

Samen met de deelnemende bedrijven 

streeft SecureFeed ernaar om eventuele 

risico’s sneller in kaart te brengen en 

passende maatregelen te nemen voordat 

er een incident ontstaat. Transparantie 

voor ketenpartijen en maatschappij is 

daarbij ons uitgangspunt. Onze drijfveer 

is ‘caring for food safety’ vrij vertaald: de 

zorg voor voedselveiligheid. 

Diervoederbedrijven die kiezen voor een 

gezonde sector, nemen daarom deel aan 

SecureFeed.

Het aanspreekpunt 

voor voedselveiligheid

SecureFeed treedt namens de diervoeder-

sector op als het centrale aanspreekpunt  

voor deelnemers, ketenpartijen en de 

rijksoverheid, als het gaat om de borging 

van voedselveiligheid. Bij onverhoopte 

(voer-gerelateerde) calamiteiten neemt 

de organisatie de coördinatie op zich. 

Belangrijk voor het vertrouwen is het 

onpartijdige karakter. SecureFeed is een 

zelfstandige stichting. Het bestuur staat 

onder leiding van een onafhankelijke 

voorzitter. Verder is er een onafhankelijke 

Raad van Toezicht. 



De stichting SecureFeed is te bereiken  

via onderstaande gegevens:

Stichting SecureFeed

T +31 85 77 319 45

F +31 85 77 319 46

info@securefeed.eu

www.securefeed.eu

Informatie 
     en aanmelden

Alle bedrijven die voedermiddelen,  
mengvoeders of toevoegingsmiddelen 
rechtstreeks aan veehouders leveren,  
kunnen zich aanmelden als deelnemer  
bij SecureFeed. 

Het aanmeldingsformulier en informatie over de inschrijvings-

procedure zijn beschikbaar op de website www.securefeed.eu.  

Hier staat ook het deelnemersreglement. Organisaties in de  

mengvoerindustrie en de fouragehandel (Nevedi en Hisfa)  

ondersteunen hun leden bij de aanmelding. 

Lijst deelnemers openbaar

Deelnemer van SecureFeed zijn én blijven is een duidelijke pre in de  

markt. SecureFeed publiceert de lijst met deelnemende bedrijven en 

communiceert over wijzigingen in de lijst. Ketenpartijen geven aan 

deelname van diervoerleveranciers aan SecureFeed op te nemen  

in hun  inkoopvoorwaarden voor veehouders. De witte lijst die de  

zuivelindustrie hanteert, is hiervan een voorbeeld. 


