
Persbericht  

Datum: 28 november 2012 

Aan: redactie 

Van: VoederWaarde.nl 

 

Varkenshouders vinden onafhankelijk toezicht op 

voederwaarde belangrijk 
 

Eind 2009 besloten NVV, NVP, LTO en acht mengvoederfabrikanten te gaan 

samenwerken om transparantie op het punt van voederwaarde te verbeteren. 

De gezamenlijke aanpak – onder de naam VoederWaarde.nl – moest leiden tot 

garanties op de voederwaarde en volledige openheid van 

grondstofsamenstelling. Momenteel is ruim 20 procent van de Nederlandse 

voerproductie aangesloten bij VoederWaarde.nl. In een recent onafhankelijk 

onderzoek onder varkenshouders - door onderzoeksinstituut PROSU Databased 

Marketing- is vastgesteld dat varkenshouders borging van de voederwaarde van 

het voer door onafhankelijke controle belangrijk vinden. Hiermee wordt het 

succes van VoederWaarde.nl onderschreven.  

 

Onderzoek bij 261 varkenshouders 

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 261 geënquêteerde varkenshouders. Van 

deze groep is 28% afnemer van een voerfirma die deelneemt aan VoederWaarde.nl. De 

varkenshouders werden gevraagd hun mening te geven over een aantal stellingen, zoals 

de kennis van de voervoorlichter met betrekking tot voersamenstelling, de waarde van 

een onafhankelijke controle en de gezondheid van de varkens in relatie tot de 

samenstelling van voer.  

 

Kennis, samenstelling en onafhankelijke controle voer 

Tachtig procent van de varkenshouders vindt de onafhankelijke controle op 

voederwaarde belangrijk. 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.  

 

Waarom VoederWaarde.nl? 

Uit het onderzoek blijkt dat 4 van de 5 varkenshouders onafhankelijke controle op 

voederwaarde belangrijk vinden. Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van 

VoederWaarde.nl. Door onafhankelijke audits van SQC (Schothorst) wordt controle 

uitgeoefend op de eisen van VoederWaarde.nl en de garantie op de berekende 

voederwaarde middels extern vastgestelde cijfers en rekenregels. Veehouders hebben 

inzage in de actuele voersamenstelling. Deelnemende mengvoerbedrijven met een eigen 

controlesysteem werken via analyse van grondstoffen en voermonsters. Tot slot dienen 

de voeranalyses overeen te komen met de berekende waarden en volgen er sancties – 

indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden.  

 



Externe borging 

Externe borging van voederwaarde wordt door veehouders als belangrijk ervaren. 

Voederwaarde.nl gaat bij veehouders nog meer benadrukken dat alleen bij deelnemers 

van VoederWaarde.nl onafhankelijke controle is gewaarborgd. VoederWaarde.nl streeft 

na om een (inter-)nationaal erkend en eenduidige voederwaardesysteem in de markt te 

zetten met een garantie op voederwaarde. 

 

 
Figuur 1: uitslag enquêtevragen VoederWaarde.nl     Bron: PROSU Databased Marketing 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 AgruniekRijnvallei, Arkervaart-Twente, Boerenbond Deurne, 

Brameco-ZON, CAV ‘Den Ham’, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens 

diervoeding en Vitelia Voeders.  

 


