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Onze branche
Wij zijn de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren, de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van huisdiervoeding in Nederland.
NVG is één van de 15 leden van de Europese Petfood Industry Federatie (FEDIAF). Sinds 1972 werken
wij samen met onze leden en FEDIAF aan breed gedragen afspraken over de productie van veilige en
uitgebalanceerde huisdiervoeding met duidelijke en eenduidige Europese etikettering.

Onze missie
Wij staan voor uitgebalanceerde en veilige huisdiervoeding, door middel van evenwichtige regelgeving
en zelfregulering en wij werken nauw samen met ministeries, veterinaire controle autoriteiten en met
academische experts om ervoor te zorgen dat veilige, gezonde en smakelijke huisdiervoeding op de
Nederlandse markt aangeboden wordt. Wij erkennen dat huisdieren een belangrijke sociale rol in onze
samenleving vervullen en wij zetten ons in voor verantwoord huisdierbezit en het welzijn van huisdieren.

Voor huisdieren en hun eigenaren
De Nederlandse huisdiervoedingsindustrie biedt een scala aan zorgvuldig bereide producten die bijdragen
aan een lang, gezond en actief leven van miljoenen Nederlandse huisdieren, die in meer dan 4 miljoen
huishoudens worden verzorgd. Kwaliteit en veiligheid, evenwichtige voeding en smakelijkheid, variatie,
een eerlijke prijs, specifieke consumenteneisen en gebruiksgemak – al deze belangrijke elementen, voor
zowel huisdieren als hun eigenaren, vormen de basis waar onze leden zich dagelijks voor inzetten.

Zelfregulering
Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat wij als sector uitsluitend veilige
en uitgebalanceerde huisdiervoeding bieden met nuttige, passende consumenteninformatie.
Samen met FEDIAF is Europese zelfregulering ontwikkeld voor:
»	
Voedingsvereisten: de FEDIAF Nutritional Guidelines for Cats and Dogs. Deze worden jaarlijks bijgewerkt. Daar wetgeving of formele richtlijnen voor voedingsvereisten ontbreken, heeft FEDIAF deze
richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en universiteiten;
»	Veiligheid: de FEDIAF ‘Safety Guide’ betreffende wettelijke vereisten op het gebied van voedselveiligheid / HACCP. In 2017 wordt een volledig herziene versie gepubliceerd;
»	Etikettering: de FEDIAF ‘Labelling Code’ over de vereisten voor de etikettering van huisdiervoeding.
Ook deze Code wordt herzien en verwacht in 2017.
De EU wetgeving op het gebied van veiligheid en etikettering vormen het kader en de basisregels.
De Europese Commissie biedt de sectoren de mogelijkheid om details verder uit te werken in sectorspecifieke gidsen / richtlijnen. Alle bovengenoemde FEDIAF codes worden door de Europese Commissie
ondersteund.
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Onze internationale organisatiestructuur
Mondiaal niveau

Europees niveau

Nationaal niveau
Naast nationaal en Europees niveau, is de petfood industrie ook mondiaal georganiseerd in de Global
Alliance of Pet Food Associations (GAPFA). Wij geloven dat samenwerking met internationale instanties
van groot belang is om een gelijk speelveld voor alle marktpartijen te kunnen creëren, zodat waar ook
ter wereld de veiligheid en kwaliteit van onze producten geborgd kan worden. De Europese standaarden
spelen daarbij een belangrijke rol.

Onze leden
NVG leden:	
AFB International - C&D Foods - Jonker Petfood - Nestlé Purina Petcare - Royal Canin
Scholtus Special Petfoods - Teeling Petfood - Vobra - Arie Blok Diervoeding - Mars
Hill’s Pet Nutrition - Partner in Petfood - Saturn Petcare - Spectrum Brands - VDM
Exportleden: Beaphar - Nederma - Prins Petfoods

Onze uitdagingen, kansen en de weg voorwaarts
Naast onze reguliere taken om veilige en uitgebalanceerde huisdiervoeding in de gehele sector te waarborgen, ligt onze focus en prioriteit op dit moment op:
»	Betere informatievoorziening over het maken van huisdiervoeding vooral in een tijd waar consumenten meer behoefte hebben aan betrouwbare informatie;
»	Voedselveiligheid garanderen door nauwe samenwerking met EFSA;
»	Waarborgen dat additieven voor huisdiervoeding door de EU worden goedgekeurd op basis van strikte
veiligheidseisen- en werking van de additieven;
»	Met de Nederlandse overheid en de EU streven naar hetzelfde kader van regelgeving en controle in alle
Europese lidstaten en daarmee naar een gelijk speelveld voor alle bedrijven, lid of geen lid van NVG, in
de sector (vooral voor etikettering en claims, maar ook op gebied van veiligheid). Met de FEDIAF Labelling Code zorgen wij voor een, voor consumenten, transparante en eenvoudig te begrijpen etiket voor
huisdiervoeding, zo ver de wet dat toelaat, ondersteunt door de Europese Commissie en Lidstaten;
»	Bereiken van evenwichtige oplossingen voor huisdiervoeding ten aanzien van de ambitieuze EU duurzaamheidsagenda (environmental footprint, verpakkingen etc.);
»	Ondersteunen van export van huisdiervoeding vanuit Nederland naar landen buiten de EU;
»	Onderhouden van contacten met key stakeholders in de keten en consumentenorganisaties;
»	Ondersteunen van initiatieven voor verantwoord huisdierbezit;
»	Verbeteren van kennis over het bestaan en de inhoud van de FEDIAF Codes
	 bij externe partijen en niet leden.
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