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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur ATV / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

Voedsel– en Diervoederveiligheid
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Aansprakelijkheid-Technisch Varia / Agrarisch en Transport-Goederen
: 27 mei 2015
: 14.30-19.30 uur
: Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 te Vianen
: € 60,00
:3

Inhoud
Experts, werkzaam in de ATV-, agrarische en transportbranche, worden regelmatig geconfronteerd met
schades aan diervoeders en humane voedingsmiddelen, alsmede grondstoffen en additieven die
daarvoor worden gebruikt. In die gevallen gaat het gewoonlijk om kwaliteitsgebreken, die soms van dien
aard zijn dat ze een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van mens of dier. Dat zijn de
gevallen die gemeld dienen te worden bij de NVWA (Nederlands Voedsel– en Warenautoriteit) en die
soms resulteren in een stille of openbare recall.
Een toenemend kwaliteitsbewustzijn, aanscherping van normen voor productvreemde stoffen, zoals
residuen van bestrijdingsmiddelen, mycotoxinen en allergenen, en angst voor reputatieschade leiden
ertoe dat met regelmaat grondstoffen en producten van de markt moeten worden gehaald met grote
financiële schade tot gevolg.
Het leek de besturen van de branches Aansprakelijkheid-Technische Varia en Transport-Goederen
daarom een goede zaak tijdens een seminar eens wat uitgebreider op deze materie in te gaan, met
speciale aandacht voor de risicobeoordeling, de kwaliteitsborging, de relatie van de expert met de
NVWA en de dekking van recallschaden onder in Nederland gangbare polissen.
Tijdens het seminar zullen de volgende sprekers aanwezig zijn:
Niels Flach:
Senior Risk Engineer bij Hannover Risk Consultancy zal ingaan op risicoinventarisaties bij bedrijven in de
(dier)voedingssector.
Manfred Hessing:
QA Manager bij ForFarmers B.V., zal bespreken hoe diervoedingsproducenten gezamenlijk de kwaliteit
proberen te waarborgen via Securefeed en wat de ervaringen zijn van deze overkoepelende kwaliteitsorganisatie.
Derk van Mackelenbergh:
Algemeen Directeur Eurofrigo en voormalig transportexpert, zal ingaan op de kwaliteitsborging en
inspectie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de buitengrens van de Europese Unie.

Tef Tevonderen:
Expert bij Cunningham Lindsey Nederland, zal ingaan op de verhouding verzekerde/expert enerzijds en de NVWA
anderzijds en de verzekeringsdekking in geval van kwaliteitsproblemen bij voedingsmiddelen en diervoeders.
Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot discussie met de inleiders onder leiding van Klaas Brand,
Commercieel Directeur van Cunningham Lindsey Nederland en voorzitter van de Branche AansprakelijkheidTechnische Varia / Agrarisch.
Programma:
14.30-15.00 uur
15.00-15.05 uur
15.05-15.45 uur
15.45-16.25 uur
16.25-16.45 uur
16.45-17.25 uur
17.25-18.05 uur
18.05-18.30 uur
18.30-19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord voorzitter branchebestuur ATV/Agrarisch Klaas Brand
Presentatie Niels Flach van Hannover Risk Consultancy
Presentatie Manfred Hessing van ForFarmers
Korte pauze
Presentatie Derk van Mackelenbergh van Eurofrigo
Presentatie Tef Tevonderen van Cunningham Lindsey
Discussie
Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Hotel Vianen aan de Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het eigen terrein van Hotel Vianen.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het evenement wordt u 50 % van het
bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 27 mei 2015 te
Vianen.
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch
Ellie van der Ven
Branchesecretaresse

