Nieuwegein, 5 maart 2019

Jaarverslag AVINED 2018
(Vastgesteld door het bestuur van AVINED op 5 maart 2019)

AVINED
De stichting AVINED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK,
NEPLUVI en ANEVEI. AVINED beheert een aantal databanken ten behoeve van de Nederlandse pluimveesector en ter ondersteuning van OVONED en PLUIMNED. Tevens vormt AVINED het algemene aanspreekpunt voor de pluimveevlees- en eiersector en houdt zich bezig met taken die zowel pluimveevlees als eieren betreffen.
Doelstelling
De doelstelling van AVINED, OVONED en PLUIMNED is een snelle en adequate dienstverlening aan de
totale productiekolom van de verschillende ketens in de pluimveevlees- en eiersector om daarmee
een duurzame concurrentiepositie te bevorderen.
De ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij wijzen op een noodzaak tot het versterken van de
concurrentiepositie van de sector. De concurrentie op kostleiderschap en prijs zal verder verschuiven.
Dit vertaalt zich onder meer in de concurrentie op de West-Europese markt die zich steeds meer richt
op combinaties van producteigenschappen als voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, toegevoegde waarde en prijs. Anderzijds heeft de sector te maken met exportmarkten waar men met prijskopers van doen heeft. AVINED wil de sector in deze context optimaal ondersteunen.
De bijbehorende missie van AVINED, OVONED en PLUIMNED is:
“Efficiënte dienstverlening om de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse
pluimveesector verder te versterken”
In dit jaarverslag is per onderwerp aangegeven wat het plan voor 2018 was en welke resultaten geboekt zijn. De afstemming over de plannen en het te voeren beleid vindt onder meer plaats in de daarvoor ingestelde commissies en werkgroepen.
In 2018 heeft de versterking van de IKB-systemen de hoogste prioriteit gekregen. Dit proces is nog
volop in gang. Andere dossiers hebben hierdoor minder prioriteit gekregen en hebben op punten achterstand opgelopen.
U kunt via deze link een overzicht van de doelen en de samenstelling van de ingestelde commissies en
werkgroepen bekijken.
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Diergezondheid

1.1 Beleidsmatige betrokkenheid
Plan 2018
 Continueren van een actieve informerende rol bij besmettelijke dierziekten.
 Grotere rol bij het kunnen informeren van de achterban en/of omliggende bedrijven bij niet bestrijdingsplichtige besmettelijke dierziekten zoals Coryza, ILT, salmonella.
 Grotere rol bij ruimingen van Se/St of Mg besmette koppels.
 Grotere rol in aansturing monitoring NCD/AI/Mg/Sa.
 Ontwikkelen benchmarkrapportage hygiënescan.
 Continuering EU lobby flexibele toepassing uitloop.
Resultaten 2018
 Opstart discussie verbeterde efficiëntie in aansturing en organisatie monitoring bestrijdingsplichtige dierziekten.
 Een concreet voorstel voor vereenvoudiging van Ms monitoring is ingediend bij LNV, welke wordt
overgenomen in een aanpassing van de Regeling monitoring en bestrijding van besmettelijke ziekten en tse’s.
 Strategische discussie preventie en bestrijding vogelgriep opgestart; eindrapportage gereed; aanbieding aan Minister moet nog plaatsvinden.
 Bij herziening IKB Ei en IKB Kip zijn de hygiëne voorschriften drastisch uitgebreid.
 Op verzoek van de beheerders van beide IKB-schema’s wordt de meerwaarde van de hygiënescan
in zijn huidige vorm geëvalueerd. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend.
 EU lobby uitloop heeft vooralsnog geleid tot (helaas) zeer beperkte aanpassing van de maximum
ophokperiode voor uitloop.

1.2 Veterinair onderzoek
Plan 2018
 Zodra op basis van een AVV de mogelijkheid ontstaat om collectief gelden bijeen te brengen voor
veterinair onderzoek, zal op basis van het eerder vastgestelde meerjarige veterinaire onderzoeksprogramma dat is opgenomen in de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector, bediscussieerd worden waar de prioriteiten worden gelegd. Deze discussie zal onder andere
plaatsvinden in de Adviescommissie pluimveegezondheid.
 De in de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector opgenomen plannen voor
veterinair onderzoek zullen worden herzien indien in voorkomend geval geen AVV wordt verkregen.
Resultaten 2018
 AVV is in 2018 verkregen. De procedure voor het verkrijgen van toestemming van het gebruiken
van de bedrijfsgegevens is gestart. Inning van de onderzoeksbijdragen zal in het eerste kwartaal
van 2019 plaatsvinden.
 In 2018 zijn op basis van nog beschikbare reservegelden opgebracht door het voormalige PPE, door
de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd door
het AVINED bestuur voor Fight Flu, alternatieve watervoorziening eenden, hepatitis, Coryza, ILT,
Enterococcus cecorum, Escherichia Coli, Mycoplasma onderzoek kruisreactie, vleeskuikenkwaliteit, REO en pootproblemen bij leghennen.
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1.3 Diergezondheidsfonds
Plan 2018
 Implementatie gewijzigde AMvB DGF-heffingen met differentiatie.
 Jaarlijkse procedure voor vaststellen resultatenrekening DGF afgelopen jaar, DGF begroting komende jaar, met vaststelling daarop afgestemde tarieven.
 Concretiseren van een sectorplan/maatregelenpakket dat leidt tot een lagere kans op AI en succesvol tot een lager plafondbedrag voor DGF leidt. Dit kan enerzijds door het opstellen en bepleiten van generieke maatregelen die door LNV worden opgelegd (bijv. ophokplicht), maar kan ook
door slimme combinaties te zoeken met private mogelijkheden (via IKB Ei en IKB Kip) of het koppelen van preventieve maatregelen op bedrijven in relatie tot de hoogte van de bijdrage aan het
DGF.
Resultaten 2018
 Diverse overleggen hebben plaatsgevonden met LNV over efficiëntieverbeteringen bij bestrijden
van besmettelijke dierziekten en andere mogelijkheden om kosten te besparen binnen DGF.
Daarnaast zijn voorstellen gedaan t.a.v. DGF tarieven 2019.
 Start discussie herijken verdeelsleutel verdeling kosten tussen de diverse pluimveegeledingen.
 Start discussie DGF convenant 2020.
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Antibiotica aanpak/ESBL

Plan 2018
 In 2018 wordt ingezet op een verdere efficiëntieverbetering bij het beheer van de databank CRA
en verdere verbetering van de borging van de betrouwbaarheid van de data. Het beheer blijft verder gelijk aan 2017 (analyses, monitoringsrapporten, benchmarkrapporten, technische aanpassingen databank).
 Het plan antibiotica pluimveesector 2016 - 2020 is dynamisch. Dit betekent dat de resultaten
voortdurend worden gemonitord en de plannen, waar nodig, worden aangepast, ook in 2018. In
2018 zullen de plannen verder in detail worden uitgewerkt en zal voor sommige onderdelen de
uitvoer starten.
Resultaten 2018
 De inzet op het antibioticadossier is in de eerste vijf maanden van 2018 minder geweest vanwege
drukke werkzaamheden op andere dossiers (versterking zelfregulering eierketen).
 De benchmarkrapporten zijn vernieuwd en uitgebreid. Er worden rapporten verstuurd naar: vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven, dierenartsen, dierenartsenpraktijken,
broederijen en diervoederleveranciers.
 In 2018 zijn opfokbedrijven binnen IKB Kip voor het eerst ingedeeld naar categorie gebruik van antibiotica: rood, oranje of groen.
 In 2018 is verder gegaan met uitvoering van het antibioticabeleid en de plannen 2016 - 2020. Bij
vleeskuikens is het antibioticagebruik in 2018 licht verder gedaald. Bij de opfok (groot) ouderdieren
vlees is er sprake van een stijging van het antibioticagebruik. Het derde keus middelen gebruik is
fors gedaald. In de kalkoensector is het gebruik gedaald en in de legsector blijft het gebruik laag,
maar is er sprake van een lichte stijging.
 In de MARAN rapportage over antibioticaresistentie wordt geconcludeerd dat de resistentieontwikkeling bij vleeskuikens de forse daling van het antibioticagebruik bij vleeskuikens volgt. Hiermee
lijkt de aanpak van antibiotica effectief. Verder zijn in 2018 symposia geweest onder andere over
ESBL’s. Hierbij is nadrukkelijk door de onderzoekers aangegeven dat ESBL’s bij pluimvee een minder
groot risico vormen dan eerder was verwacht. ESBL’s zijn een algemene resistentievorm die ook
veel bij andere diersoorten en bij de mens voorkomen.

Jaarverslag AVINED 2018
4

3
3.1

Salmonella aanpak
Salmonella aanpak AVINED

Plan 2018
 Continueren afstemming met overheid (LNV / NVWA / RVO).
 Voortzetten van de contacten met en initiatieven in de sector en bij de (toeleverende) partijen.
 Meer inzet plegen rondom analyse en aanpak van Salmonella.
Resultaten 2018
 Met de overheid (LNV, NVWA en RVO) is regelmatig contact geweest. De overheid toont een open
houding en neemt de input vanuit AVINED serieus. Wat er overigens niet altijd in resulteert dat de
AVINED-insteek onverkort wordt overgenomen.
 Voor diverse medewerkers van RVO is in de tweede helft van 2018 een pluimveedag vanuit de
sector georganiseerd met diverse bedrijfsbezoeken en uitleg over de structuur van de pluimveesector. Dit is als zeer positief ervaren.
 Met de sector is eveneens overleg, gestructureerd via de Werkgroep Salmonella Pluimvee (WSP)
en op ad hoc basis. Gezien de prioriteit voor de versterking van de IKB-schema’s is de WSP in 2018
slechts één keer bijeen geweest.
 Daarnaast is er overleg met andere partijen, bijvoorbeeld de diervoedersector.
 Met LNV / NVWA / RVO is regelmatig contact geweest over de wijzigingen met betrekking tot de
subsidieaanvragen Salmonella vaccins voor 2018. AVINED heeft gecommuniceerd naar de opfokorganisaties en voorschakels in de legsector en naar de legeindbedrijven over de openstelling van
de Salmonellasubsidieregeling 2018 en de hoogte van de subsidiebedragen.
 In beperkte mate is RVO ondersteund met betrekking tot de resultaten van een EU-audit over de
afrekening van de Salmonella subsidies over 2014/2015.
 In samenwerking met de GD is een voorzet gemaakt voor een risicoprofiel van diverse Salmonella
serotypen die in de nabije toekomst (meer) aandacht verdienen. Het risicoprofiel wordt gedeeld
met de WSP om mogelijke aanbevelingen / voorstellen nader uit te werken en om de onderlinge
prioriteit van de punten vast te stellen.


3.2 Beheer Salmonella module KIPnet (aangewezen databank)
Plan 2018
 Verbreden / beter benutten Salmonellarapportages.
 Door structurelere inzet van ICT-kennis door AVINED t.a.v. de databank het proces van dataverwerking verder optimaliseren. Dit heeft als doel het verbeteren van de datakwaliteit en het verhogen van het gebruiksgemak.
 Afstemmen met NVWA over verdeling van rol en verantwoordelijkheid rondom de datakwaliteit
en het aanspreken van laboratoria en (in voorkomend geval) bedrijven uit de sector.
Resultaten 2018
 Maandelijks wordt de Salmonellarapportage vleeskuikens en leg ‘automatisch’ gegenereerd. De
rapportages worden geagendeerd bij de WSP en het PLUIMNED- en OVONED-bestuur.
 Er zijn diverse aanpassingen gedaan in KIPnet om de datakwaliteit te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen. Onder andere is dit gedaan door het verbeteren van het microbiologisch uitslagformulier met verbeterde importchecks (controle op juist invullen van het formulier). Dit is het
formulier dat door laboratoria wordt ingevuld / ingelezen om Salmonella-uitslagen in de databank
op te nemen. Hoe hoger de datakwaliteit is, des te beter analyses op die data mogelijk zijn.
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Eén van de stappen in het verbeteren van vastleggen van stalnummering is communicatie naar de
erkende laboratoria. AVINED heeft in de tweede helft van 2018 gecommuniceerd wat toegestaan
is in het veld ‘Stal’. De NVWA is verantwoordelijk voor de handhaving hierop (aanspreken laboratoria).
Ten aanzien van de databank zijn analyses en acties uitgevoerd om aan de, per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

Onderzoek en innovatie

Plan 2018
 Benodigd budget is afhankelijk van de projectkeuzes waartoe wordt besloten.
 Ten behoeve van het draagvlak en de effectiviteit van de gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten zal er specifieke aandacht worden besteed aan het actief betrekken van pluimveehouders bij projectkeuzes op basis van de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector en de uitvoering daarvan. Hier zal invulling aan worden gegeven via besprekingen in de Adviescommissie pluimgezondheid en de Adviescommissie praktijkonderzoek en onder andere door concrete en gerichte informatie op de website van AVINED en bijeenkomsten voor pluimveehouders.
Door het verkrijgen van de AVV erkenning is de in het jaarplan opgenomen budgetindicatie geactualiseerd naar een concrete begroting 2018:
o Vermindering milieuemissies € 96.000
o Voedselveiligheid en volksgezondheid € 38.000
o preventieve diergezondheidszorg € 157.000
o Projectorganisatie € 180.000



De onderzoeksbijdrage wordt over 2018 voor het eerst opgelegd in 2019.
De in de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector opgenomen plannen voor
onderzoek en innovatie ten behoeve van de Nederlandse pluimveesector en de ondernemers die
daarin werkzaam zijn, zullen worden herzien indien in voorkomend geval geen AVV wordt verkregen.

Resultaten 2018
 Op 13 april 2018 is de AVV erkenning gepubliceerd.
 Communicatie over invulling, werkwijze en inbreng deelnemers AVV uitgebreid.
 Op basis van begroting 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Onderzoeksbijdrage
voor het resterende jaar vanaf 14 april 2018.
 Een heffingssystematiek is opgezet t.b.v. het innen van de gelden.
 Discussie opgestart over begroting 2019.
 In 2018 zijn op basis van nog beschikbare reservegelden opgebracht door het voormalige PPE,
door de adviescommissie praktijkonderzoek projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd door
het AVINED bestuur voor een financiële bijdrage aan het Kennisplatform veehouderij en humane
gezondheid, onderzoek naar vang- en laadletsel bij pluimvee, reductie van fijnstofemissie en inventarisatie van alternatieve watervoorzieningen in de eendenhouderij.
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MKS: zelfcontrole pluimveevleessector 2018

Plan 2018
 In 2018 wordt het zelfcontroleprogramma voortgezet. Hiertoe wordt begin 2018 een werkplan
opgesteld.
Resultaten 2018
 Het programma is - na ruim een jaar te hebben stilgelegen, vanwege (de nasleep van) de uitbraken
van Aviaire Influenza - in mei 2018 hervat. Er is voor gekozen om het hele programma voor 2018
uit te voeren in de periode mei tot en met december 2018.
 Indien in de monitoring antibiotica worden aangetroffen, dan volgt nader onderzoek. Waar van
toepassing worden bedrijven doorgegeven aan de NVWA.
 Per nieuwsbrief is de sector op de hoogte gesteld van de (anonieme) resultaten.
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IKB PSB (IKB regeling voor de pluimveeservicebedrijven)

Plan 2018
 Afronden en implementeren van de wijzigingsvoorstellen.
 Versterking IKB PSB, mede op basis van de evaluatie van de fipronil-affaire.
 Inzet op maximale afstemming tussen IKB PSB, en IKB Kip en IKB Ei op het gebied van inzet van IKB
PSB erkende bedrijven bij IKB Kip- en IKB Ei-deelnemers. Momenteel zijn er bij IKB Kip en IKB Ei
nog mogelijkheden tot inzet van vrienden/kennissen of het zelfstandig uitvoeren van bepaalde
activiteiten. De certificatieschema’s moeten elkaar hierin versterken.
 Verdere verbetering controlemogelijkheden.
 Verbetering communicatie naar IKB PSB-deelnemers (ook buitenlandse deelnemers).
 Inzet op verbeteren IKB PSB-regeling i.r.t. maatschappelijke thema’s, zoals dierenwelzijn.
Resultaten 2018
 De wijzigingsvoorstellen, zoals voortgekomen uit de diverse werkgroepen t.b.v. de inhoudelijke
herziening van het IKB PSB certificatieschema en de punten ter verbetering die zijn geformuleerd
door de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen en commissie Sorgdrager, zijn deels verwerkt en hebben aandacht.
 Afstemming tussen IKB PSB en IKB Kip en IKB Ei op het gebied van inzet IKB PSB erkende bedrijven
bij IKB Kip- en IKB Ei-deelnemers heeft geleid tot een paar wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is de
verzwaring bij de IKB Ei voor de pluimveehouder om een ontheffing voor het laden van pluimvee
te krijgen. Eén van de vereisten hiervoor, is namelijk dat de pluimveehouder/bedrijfsverantwoordelijke, de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ moet volgen. Daarnaast zijn ook de eisen aan de
pluimveehouder verzwaard met betrekking tot het zelf uitvoeren van plaagdierbeheersing. De
IKB’s hebben daarnaast afgestemd over de scope van plaagdierenbeheersing. Deze wijzigingen zijn
verwerkt in de IKB-schema’s.
 De aanzet tot verdere borging van IKB PSB wordt via meerdere aanvliegroutes versterkt. De inspraak vanuit het CCvD IKB Kip en het CCvD IKB Ei wordt verzwaard. Het eisenpakket van de pluimveesector aan IKB PSB moet helder zijn en gecommuniceerd worden naar de Adviescommissie IKB
PSB. Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen de vragende partijen (de pluimveehouders
via IKB Kip en Ei) en de partijen die deze vragen uitwerken en implementeren (IKB PSB c.q. de PSBbedrijven). Daarnaast wordt de samenstelling van de Adviescommissie IKB PSB geoptimaliseerd.
Ter verbetering van de governance wordt één vertegenwoordiger vanuit de pluimveeservicebedrijven in het CCvD IKB Kip en het CCvD IKB Ei opgenomen.
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De communicatie naar IKB PSB-deelnemers is breder opgepakt. Naast noodzakelijke communicatie
over wijzigingen in het certificatieschema, is er ook meerdere malen tussentijds gecommuniceerd
over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van pluimveeservicebedrijven en
voor hen van belang kunnen zijn. Niet alle nieuwsberichten zijn vertaald voor de buitenlandse
deelnemers. Het gaat hier om een groep van 10-15 Duitse bedrijven. De bedrijven hebben echter
altijd wel de Nederlandse versie ontvangen. De communicatie is ook diverse malen breder getrokken naar de pluimveehouders (afnemers van de diensten) om bijv. aan te geven wat de meerwaarde is van het inschakelen van een IKB-erkend pluimveeservicebedrijf.
Op 5 juli zijn er beelden over het vangen en laden van eenden naar buiten gebracht door Animal
Rights. Op deze beelden zijn drie vangploegen identificeerbaar, waarvan er twee IKB PSB gecertificeerd zijn. Er zijn acties ondernomen richting de betrokken PSB-bedrijven. Eén van deze acties,
was het onaangekondigd controleren van de twee IKB PSB-gecertificeerde bedrijven, die te zien
waren op de beelden van Animal Rights.
Alle IKB PSB gecertificeerde laadbedrijven hebben de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ gevolgd. Er zijn passende acties ondernomen op de laadbedrijven die zich niet aan de verplichting
hebben gehouden.

Mijn AVINED

Plan 2018
 Pluimveehouders krijgen via Mijn AVINED steeds meer informatie om op te acteren, zoals benchmarkgegevens, trends en alerts.
 Mijn AVINED wordt in volgende releases steeds verder uitgebreid en processen worden verder
geautomatiseerd.
 Het wordt voor pluimveehouders mogelijk gemaakt om andere bedrijven te machtigen om hun
gegevens in te zien.
 Het gebruik van Mijn AVINED wordt continu geanalyseerd. Deze analyses worden gebruikt ter verbetering van de navigatie en de verdere optimalisering van de lay-out van pagina’s.
 Benodigde aanpassingen als gevolg van de nieuwe AVG-wetgeving doorvoeren.
Resultaten 2018
In 2018 is Mijn AVINED stapsgewijs verder ontwikkeld.
 ‘Machtigen’ in Mijn AVINED heeft geen prioriteit gekregen.
 Er is gewerkt aan een versnelling en hogere frequentie van nieuwe releases; ongeveer 10 releases
in 2018 in vergelijking met enkele per jaar in voorgaande jaren.
 In 2018 is het systeem naar de cloud gemigreerd.
 De facturatie naar pluimveehouders gaat nu digitaal.
 Pluimveehouders krijgen via Mijn AVINED meer informatie, zoals benchmarkgegevens, cijfers &
trends en historie van staleigenschappen.
 Pluimveehouders krijgen via het systeem op diverse wijzen meer assistentie om informatie op te
voeren. Hierdoor wordt gebruiksgemak verhoogd en de kans op fouten verkleind.
 Welzijnsgegevens voor vleeskuikens worden ingewonnen via Mijn AVINED.
 De beveiliging van het systeem is op diverse punten verbeterd.
 Er is een start gemaakt met het versturen van e-mail alerts (voor bepaalde groepen gebruikers)
welke bijvoorbeeld kunnen helpen als ondersteuning voor het op orde brengen van de I&R administratie.
 Eerste stappen voor verbetering van stalnummering zijn gerealiseerd (validaties).
 Diverse validaties op gebruikelijke handelingen zoals afsluiten van stallen zijn ingevoerd om fouten
in gegevens te voorkomen.
 Benodigde aanpassingen ten behoeve van de nieuwe AVG-wetgeving doorgevoerd.
 Functionaliteit bedoeld voor de inning van AVV-gelden gerealiseerd.
Jaarverslag AVINED 2018
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Inning retributies nationaal plan residuen eiersector

Plan 2018
 Opvragen en registreren van het aantal eieren dat de pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten in 2017 hebben aangevoerd van Nederlandse legpluimveehouders.
 Het innen van de retributies voor het nationaal plan residuen eiersector (NPR) op basis van de door
de NVWA vastgestelde retributietarieven.
Resultaten 2018
 De afstemming met de NVWA ter zake de voorbereiding van de inning van de retributies is goed
verlopen. De inning van de retributies over 2016 is in overleg met de NVWA uitgesteld tot 2018.
Dit om de bedrijven meer ruimte te geven om te anticiperen op de door fipronil veroorzaakte
schade. Uiteindelijk is de inning doorgeschoven naar 2019 om zodoende de opgegeven aanvoer
door pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten juist te hebben. Medio 2018 bleek namelijk dat ter zake de op te geven aanvoer, niet alle bedrijven in beeld hadden dat ook aanvoer van
het eigen bedrijf moest worden opgegeven. Dit heeft tot gevolg gehad dat in 2018 nog geen aanvoergegevens zijn opgevraagd over 2017.
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Inzet in het kader van de fipronilcrisis

Inzet AVINED
De knelpunten als gevolg van de fipronilcrisis werden in de loop van 2018 (gelukkig) steeds minder.
Dat betekent dat ook de inzet vanuit AVINED vanaf het tweede kwartaal relatief beperkt is geweest.
In deze paragraaf is kort beschreven op welke terreinen AVINED actief is geweest (en nog steeds is):
a. Aanspreekpunt sector en NVWA
Een belangrijke rol van (medewerkers van) AVINED is optreden als verzamelpunt van knelpunten uit
de sector (via de organisaties of rechtstreeks), om deze door te geven aan de NVWA en als aanspreekpunt voor de crisismanager van de NVWA. Hoewel veel minder frequent dan in 2017, zijn er ook in
2018 via deze afspraak nog vele contacten (al of niet met voorrang) afgehandeld. Verder vond er met
name begin 2018 periodiek overleg plaats met NVWA over de resultaten van de retailmonitoring van
eieren door NVWA. Vanaf februari was er een sterke daling in het aantal eieren met een fipronilgehalte
boven MRL. De frequentie van de retailmonitoring werd daarop ook verlaagd van eens per 2 weken
naar (momenteel) eens per 4 weken. Daarin wordt nu nog zeer incidenteel een monster gevonden dat
iets boven MRL zit.
b. Kanalisatieprotocollen en stroomschema’s
In 2018 heeft de nadruk vanuit AVINED met name gelegen bij het opstellen (in samenwerking met de
sector en NVWA) van diverse kanalisatieprotocollen voor afvoer van mest. Hierbij was vooral van belang een protocol om voorraden mest op bedrijven te (laten) bemonsteren en bij positief resultaat vrij
te geven. Via dit protocol is in 2018 ca 3700 ton mest vrijgegeven.
Verder is samen met vertegenwoordigers van LTO-NOP, NVP en het Meldpunt Fipronil veel energie
gestoken in een regeling voor het homogeniseren van verontreinigde mest op een (of meerdere) centrale locaties. Na een lange doorlooptijd heeft de minister van LNV op 8 juni besloten in te stemmen
met deze optie. Inmiddels waren er ook de nodige voorbereidingen getroffen, er was een locatie voor
de centrale verwerking gevonden en een protocol opgesteld. In de loop van augustus bleek echter dat
de druk op de mestmarkt inmiddels zodanig groot was, dat afzet van gehomogeniseerde mest via de
beschikbare locatie voorlopig niet mogelijk was. Op basis hiervan zijn de voorbereidingen stopgezet.
Kort daarna kon overigens de afzet via BMC wel weer op gang komen.
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c. Nieuwsbrief Fipronil
AVINED heeft vanaf het begin van de fipronil crisis een nieuwsbrief opgesteld en verstuurd aan de
sector. Via de Nieuwsbrief Fipronil is de sector op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen.
Bij de start van de crisis werd er dagelijks een nieuwsbrief verstuurd. Inmiddels is de frequentie lager
en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanuit het veld zijn hier veel positieve reacties op ontvangen. In
2018 is nog een beperkt aantal nieuwsbrieven (6) verzonden.
d. Helpdesk en e-mailadres fipronil@avined.nl
AVINED heeft aan het begin van de fipronil crisis een aparte e-mailbox opengesteld (fipronil@avined.nl). Bij de helpdesk en via fipronil@avined.nl zijn meer dan 3300 mails en een vergelijkbaar aantal
telefonische vragen binnengekomen. AVINED heeft naar aanleiding van binnenkomende vragen ook
een bemiddelende rol op zich genomen tussen de NVWA en de individuele pluimveehouders. De emailbox heeft in deze zin duidelijk in een behoefte voorzien (en doet dat trouwens nog steeds), omdat
het moeilijk bleek voor ondernemers om contact te krijgen met de NVWA. Op deze manier is een groot
aantal knelgevallen uiteindelijk toch opgelost. In 2018 is ook hier het aantal vragen drastisch teruggelopen.
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