
 

 
 

 

 

Tweede Kamer der Staten Generaal 
t.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers  
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk, 10 april 2017 
Ref: corresp 050.17 HF 

 
Betreft: Rol diervoederindustrie bij verduurzaming dierlijke productieketens 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers,  
 
Met deze brief wil de Nederlandse diervoederindustrie u, ten behoeve van de kabinetsformatie, graag 
informeren over de rol van de diervoederindustrie bij de versnelling van de verduurzaming van de 
veehouderij. Met name onze bijdrage aan internationale klimaatdoelstellingen en het sluiten van kring-
lopen willen we hierbij belichten. Ook willen we graag iets kwijt over de toonzetting in het politieke 
debat over de dierlijke productieketens waarin negatieve framing domineert. 
 
De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) behartigt de collectieve belangen van de 
Nederlandse diervoederindustrie. Er zijn ongeveer 100 diervoederbedrijven en voerleveranciers aan-
gesloten die aan bijna 6.000 mensen werkgelegenheid bieden. Samen vertegenwoordigen zij 96% 
van de totale diervoederproductie voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in Nederland. De 
omzet van de gezamenlijk aangesloten bedrijven bedraagt ca 5,5 miljard Euro. Nevedi wil modern en 
verantwoord ondernemerschap in de agro- en foodsectoren bevorderen en haar bijdrage leveren aan 
een duurzame productie van voedsel met een breed maatschappelijk draagvlak. 
 
Internationale oriëntatie 
De Nederlandse diervoedersector is een belangrijke schakel in de agro- en foodketen. Het bevorderen 
van goede internationale handelsbetrekkingen in de EU en daarbuiten zijn van cruciaal belang. Om 
onze export binnen en buiten Europa te behouden zijn niet alleen goede diplomatieke betrekkingen 
belangrijk, maar ook een goed functionerende overheid met uitgebreide kennis en kunde over de dier-
lijke en plantaardige agroketens en voldoende capaciteit bij de diensten voor inspecties en toezicht. 
Om te zorgen dat de overheid voldoende focus kan leggen op het belang van gezond, veilig en vol-
doende voedsel dat wordt geproduceerd in de landelijke omgeving, wordt de roep van LTO-Nederland 
en vele andere partijen om een Ministerie van Voedsel en Landschap van harte onderschreven.  
 
Bijdrage aan circulaire economie en tegengaan voedselverspilling 
De Nederlandse diervoederindustrie betrekt ruim 75% van haar grondstoffen regionaal (uit Europa). 
Dit betreft voor een groot deel co-producten die afkomstig zijn uit de levensmiddelenindustrie zoals 
bijvoorbeeld bietenpulp, zonnebloempitschilfers, raapschroot, bierbostel, kaaswei, tarwegist of aard-
appelstoomschillen. De Nederlandse veehouderij wordt voorzien van mengvoeders na optimalisatie 
van keuzes uit honderden soorten grondstoffen die veelal voor mensen niet bruikbaar zijn. Diervoeder 
en daarmee de productie van dierlijke eiwitten dragen dus actief bij aan de doelen van de circulaire 
economie en reductie van voedselverspilling. Dit is een aspect dat in debatten over duurzaamheid en 
voedselproductie vaak over het hoofd wordt gezien.  
 
 
 



 
 

 

 
Klimaat en sluiten kringlopen 
Via keuzes en/of bewerkingen in grondstoffen kan de verteerbaarheid van voedermiddelen worden 
verhoogd en de uitstoot van mineralen of broeikasgassen worden geminimaliseerd. Nog lang niet alle 
mogelijkheden hiervoor worden in de praktijk al benut. Diervoeding levert een belangrijke bijdrage aan 
de reductie van methaanemissies en ammoniakuitstoot. Deze bijdrage kan met verdergaande innova-
ties naar verwachting nog verder worden verhoogd. 
 
Bij zowel het aankopen van grondstoffen als het verkopen van mengvoeders is de diervoederindustrie 
een belangrijke schakel in het sluiten van de mineralenkringlopen van de Nederlandse veehouderij. 
Met de kennis dat fosfaat een eindige grondstof is, wil de diervoederindustrie bijdragen aan een bete-
re benutting van bruto fosfor in voedermiddelen alsmede ook voorkomen dat deze waardevolle grond-
stof verloren gaat in het milieu.  
 
Nevedi werkt internationaal aan geharmoniseerde data en methoden om de CO2 voetafdruk van dier-
voedergrondstoffen te berekenen. Daaruit blijkt dat bestaande opvattingen over grondstofimporten uit 
landen buiten Europa sterk nuancering verdienen. In dit kader brengen we ook graag bij u onder de 
aandacht dat de gehele Nederlandse diervoederindustrie vanaf 2015 alleen nog duurzaam gecertifi-
ceerd sojameel en palmolie verwerkt in haar producten. De Nederlandse diervoederindustrie vervult 
hierin een volstrekt unieke rol in Europa.  
 
Positieve insteek 
Wij roepen u op om de uitgangspunten voor een voedselbeleid van de nieuwe regering te baseren op 
wetenschap en feiten over voedsel, voeding en duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de innova-
tiekracht van de Nederlandse veehouderij daarbij op een positieve manier in het oog springt. Enerzijds 
via verlaging van haar milieu-impact en anderzijds door steeds sneller in te spelen op maatschappelij-
ke wensen. Dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Het is van belang dat we in Neder-
land veel meer vanuit een positieve benadering en met een passende waardering voor het Neder-
landse agro- en foodcomplex, werken aan verdere verduurzaming van de dierlijke productieketens. 
 
Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst, ben ik graag bereid tot nadere mondelinge of schrif-
telijke toelichting. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
ir. H.W.C.M. Flipsen 
directeur 
 
 


