Persbericht,
Krachtenbundeling in de diervoederspecialiteitensector
Oprichting VDDN
Dufagro, Fagrovet en Nefato hebben een nieuwe organisatie opgericht. De vereniging
Diervoederspecialiteiten & Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN). Deze vereniging
behartigt de belangen van producenten, importeurs en leveranciers van producten met
toegevoegde waarde voor diervoederindustrie en veehouderij. De leden van de VDDN
leveren toevoegmiddelen aan diervoederindustrie en aanvullende diervoeders en
aanverwante producten aan veehouderijbedrijven.

De Vereniging Diervoederspecialiteiten & Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN)
heeft 60 leden. Deze leden produceren of leveren uitgebalanceerde diervoeding met
toevoegmiddelen, special feeds en aanverwante producten. Met deze producten willen de
leden en de VDDN bijdragen aan een duurzame en gezonde veehouderij. Dit wil de VDDN
bereiken als gesprekspartner en belangenbehartiger bij Ministerie, diervoederinspectie en
de dierlijke productie keten.
De heer Anne Cazemier wordt de voorzitter van de VDDN. Hij is nu voorzitter van Nefato en
uitermate in zijn nopjes met de nieuwe vereniging. Hij zegt: “Via de VDDN zijn de huidige
Nefato leden in staat op langere termijn hun internationale en nationale belangen met
elkaar te verbinden.”
Jan Ienco Froentjes ziet dat leden van Fagrovet naast diergeneesmiddelen steeds meer
aanvullende diervoeders en biociden leveren aan de veehouderij. Door de samenvoeging
van de drie verenigingen worden krachten en kennis gebundeld binnen dit groeiende
segment.
Arie van der Stok ziet als voorzitter van Dufagro veel voordelen in de samenwerking. “Door
de samenwerking snijdt het mes aan twee kanten. We zitten in een vereniging met de
producenten en importeurs van de diervoederadditieven. Bovendien kunnen we meer doen
voor onze leden met aanvullende diervoeders voor de veehouderij”. Door de
krachtenbundeling van de 3 verenigingen is continuiteit en effectiviteit gewaarborgd.
Dufagro is opgericht in 2004 door een groep distributeurs van diervoederadditieven. De
leden zijn veelal ondernemers, die hun producten leveren aan de diervoederindustrie in
Noordwest Europa. Door samen te werken konden deze ondernemers hun stem laten horen
bij het Ministerie, de NVWA, GMP+ International en het voormalige Productschap
Diervoeder.
Fagrovet is opgericht in 1976. Oorspronkelijk waren de leden producenten en distributeurs
van diergeneesmiddelen, die zonder tussenkomst van een dierenarts, verkocht mochten
worden. Door de veranderende wetgeving zijn steeds meer leden zich gaan richten op
aanvullende diervoeders en biociden. Veel van deze producten worden rechtstreeks of via
lokale distributeurs geleverd aan veehouderijbedrijven.

Nefato is opgericht in 1967 door Nederlandse producenten en importeurs van
toevoegingsmiddelen voor de diervoederindustrie. Door de Europese eenwording is de
belangenbehartiging steeds verder opgeschoven naar Europa. Sinds 2005 is Nefato het
Nederlandse platform van FEFANA in Brussel. FEFANA behartigt de belangen van
producenten en importeurs van toevoegmiddelen voor diervoederwetgeving en registratie
van toevoegmiddelen in Europa.
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