Fefana neemt kaap
Reportage

[Jef Verhaeren]

De Europese additievenfederatie Fefana bestaat vijftig jaar. Oprichters waren
de diervoederadditievenfederaties van Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland
en België. Intussen zijn er meerdere landen bijgekomen, is de structuur van
Fefana en de verhouding tot de nationale federaties aangepast en vertegenwoordigt de organisatie ook de producenten van voormengsels.

Fefana (EU Association of Specialty Feed
Ingredients and their Mixtures) werd in
1963 opgericht door de diervoederadditievenfederaties van Frankrijk, Duitsland,
Italië, Nederland en België als Féderation
Européenne de Fabricants d’Adjuvants
pour la Nutrition Animale en werd aanvankelijk opgericht in Bonn. In 1973

Secretarisgeneraal Didier
Jans (l.) en
voorzitter Marco
Bruni vieren vijftig jaar Fefana.

voegden de nationale federaties van
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk
zich bij Fefana. In 1990 traden Spanje,
Noorwegen, Finland, Zweden en Zwitserland toe, verhuisde de zetel naar Brussel
en werd Herman Valgaeren secretarisgeneraal. Tot dan toe was Fefana een
klassieke Europese confederatie.

E u ro p e e s z waa r t e punt
In 2004 veranderde dat. Een paar jaar
eerder werd Didier Jans secretaris-generaal en werd Fefana lid van Cefic, de
European Chemical Industry Council. In
2004 maakte Fefana zich hier weer los
van en reorganiseerde. In feite keerde
de hele structuur van de vereniging om.
De leden-bedrijven van de additievensector werden rechtstreeks lid van Fefana en de nationale federaties werden
nationale platforms, geïntegreerd in
Fefana. Het zwaartepunt kwam dus op
Europees niveau te liggen.
F a mi - Q S
Fefana ontwikkelde in het kader van
EU-regulering voor diervoederhygiëne
een eigen kwaliteits- en veiligheidssys
teem: Fami-QS. In 2007 werd Fami-QS
erkend in het officiële publicatieblad
van de Europese Unie. Toen in 2010 alle
diervoederspecialiteiten, -ingrediënten
en -voormengsels onder de vlag van
Fefana kwamen, werd Fami-QS het
voedselveiligheidssysteem voor dit totale pakket. “Momenteel is Fami-QS, met
800 certificeringen in 49 landen ongetwijfeld een succesverhaal”, zegt Fefana-voorzitter Marco Bruni. Intussen had
Fefana in 2008 meer dan honderd leden
en zette het een ad hoc-consortium op
om de vernieuwde erkenning van diervoederadditieven te coördineren.
Mi j l p a a l
De laatste ontwikkelingen spelen zich af
in het kader van de nieuwe Europese
prioriteiten. Voorheen stond het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vooral in het teken van de
productiviteit. Diervoederadditieven
hebben daar innovatief aan bijgedragen. Sinds de ‘White Paper on Food
Safety’ werd voedselveiligheid een prioriteit en werd die vertaald in de nieuwe
regulering 178/2002, de General Principle of the Food Law, de European Food
Safety Authority (Efsa) en het Europees
referentielaboratorium. Naast DG-Agri

van vijftig
Europese additievenfederatie verandert van karakter

ging DG-Sanco een minstens even prominente rol spelen. Fefana werkte daar
actief aan mee met consequente autocontrole en transparantie.
N i euw e e r ke nning
Alle additieven, specialiteiten en ingrediënten, evenals voormengsels moesten
een nieuwe erkenning krijgen in een
nieuwe indeling: technische, sensorische
en nutritionele additieven. Fefana nam
het voortouw in dit proces en dat werd
wellicht de belangrijkste mijlpaal in haar
geschiedenis. Tussen 2007 en 2009 werden tien verschillende consortia gecreëerd om 1014 verschillende additieven
te laten erkennen (113 technische, 862
sensorische en 39 nutrionele additieven). Daarbij werd een classificerings
instrument ontworpen om de additieven juist te definiëren. Voor Jans was dit
een vuurdoop, maar meteen een enorme motivatie. “Vooral de positieve houding van onze industrie heeft mij
getroffen. Als je tegen een sector zegt
dat alle erkende producten opnieuw
moeten worden erkend en je ziet dat
die sector dit project niet alleen ondersteunt, maar tevens structuren in het
leven roept om dit te coördineren en zo
efficiënt mogelijk te realiseren. Dat zegt
wel iets over zelfverantwoordelijkheid.
Als dan tegelijk die sector nog verder
gaat dan de wettelijk opgelegde normen met een systeem als Fami-QS, dan
is het duidelijk dat die industrie bouwt
aan een duurzame toekomst.”
G o ed r e sult a at
De sector mag tevreden zijn met het
resultaat. “De voorspelbaarheid van een
erkenning is veel duidelijker dan voorheen, evenals de transparantie in het
algemeen”, aldus Jans. “Een additief op
de markt brengen kost immers miljoenen. Men kan dus enkel competitief zijn
als er een stabiel speelveld voorhanden
is. Daarom moeten producten die hetzelfde beogen, op gelijke voet worden
behandeld, al kunnen de specifieke nor-

men verschillen. Het leidt echter geen
twijfel dat de strenge Europese regelgeving ons competitiever maakt in de rest
van de wereld, waar men ook naar
strengere reglementeringen gaat. Europa fungeert op dit gebied steeds meer
als een testmarkt”, aldus Jans.
Intussen is Fefana een belangrijke partner voor de EU en is ze vertegenwoordigd in het consultatieve stakeholdersplatform van Efsa en in de Adviesgroep
voor de Voedingsketen en de Gezondheid van Dieren en Planten van DG-Sanco. Ook internationaal is Fefana een
belangrijke speler, onder meer in Ifif, de
International Feed Industry Federation.
Ui t dagi ng e n
Als uitdaging voor de toekomst ziet Jans
vooral de globalisering, maar tegelijk de
uitdaging om te voldoen aan lokale
marktbehoeften. Duurzaamheid blijft
voor Fefana een belangrijk uitgangspunt, evenals doeltreffende en objectieve communicatie, onder meer naar de
consument. “Maar we zullen ook nog
verder te maken krijgen met de hernieuwde erkenning van producten”,
stelt Jans. “We moeten waakzaam blijven en samen met de overheden streven
naar een perfecte afwerking van het
proces in 2014. Tegelijk moet er ruimte
zijn voor innovatie. We moeten streven
naar een perfecte balans tussen risicovaststelling en -beheersing.”
Al is productiviteit niet meer de eerste
prioriteit van het GLB, voor Jans blijft
het ook in de toekomst belangrijk voldoende voedsel te produceren om de
Europese consumenten te voeden. “De
veeteelt en voedselketen moeten zich
aanpassen aan maatschappelijke prioriteiten en zullen in de toekomst misschien meer aangepaste voederingre
diënten nodig hebben dan in het verleden. De sector van specialiteiten en
ingrediënten, die sterk geworteld is in
Europa, zal ook een rol moeten spelen
in de verwachte groei van de dierlijke
productie wereldwijd. Dit vraagt regule-

34

35

ringsomkadering, zowel in Europa als
elders. Fefana zal zijn leden hierbij
begeleiden met de ervaring die ze heeft
met aanpassing van wetgeving”, aldus
Jans.
D e ru i me re co n te x t
Fefana ziet hun sector niet als een leverancier aan de volgende stap in de
voedselketen, maar als een volwaardige
speler. Dit is nog versterkt sinds de federatie niet alleen de producenten van
additieven, specialiteiten en ingrediënten, maar ook de premixers vertegenwoordigt. “Wij spelen een specifieke rol
in de keten, zowel met onze knowhow
als onze producten”, benadrukt Jans.
Dat er verschillende systemen van voedselveiligheidsbewaking bestaan, ziet
Jans niet meteen als een probleem. “Wij
werken samen met GMP+ en andere
systemen. We vinden wel dat de verschillen beperkt moeten blijven en niet
geïnspireerd moeten zijn door protectionisme of concurrentie”, merkt hij op.
Mu l ti n a ti o n a l s
Kenmerkend voor de sector van de diervoederadditieven is dat veel belangrijke
spelers multinationals zijn, die dus niet
alleen in Europa actief zijn. “We proberen de normen en erkenningsprocedures
zo veel mogelijk geïnternationaliseerd
te krijgen. Niet alleen in het kader van
de internationale diervoederfederatie
Ifif, maar ook in de jaarlijkse International Feed Regulaters Meeting (IFRM).
Daarin vinden de industrie en overheden elkaar om te werken aan meer convergentie van de wettelijke systemen.
We willen niet noodzakelijk uniformiteit
of harmonisering, maar zoeken naar
meer samenwerking en wederzijds
begrip. Belangrijk is het uitwisselen van
kennis, ervaring en vertrouwen. We willen zowel de erkenning van producten
als de grensoverschrijdende faciliteiten
verbeteren. Fami-QS is daarbij een
belangrijk model”, besluit Jans.
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