Voorwoord

2021 was een bewogen jaar. Zeker voor onze pluimveesector. Al meer dan een jaar worden
we hard geraakt door vogelgriep. Niet alleen zijn de directe gevolgen van een besmetting
voor individuele pluimveehouders groot, het raakt de hele keten. Efficiënte en effectieve
samenwerking tussen de verschillende ketens in de pluimveevlees- en eiersector is daarom
cruciaal. Alleen samen kunnen we risico’s minimaliseren en schade beperken. AVINED
vormt daarin het aanspreekpunt voor de verschillende ketenpartijen in de pluimvleesvee- en
eiersector. Als sector willen we nadrukkelijk betrokken zijn bij besluitvorming van de overheid.
Onze praktijkkennis en databanken zijn nodig voor een effectieve bestrijdingsaanpak.
Tegelijkertijd blijft onze pluimveehouderij vooruitstrevend en innovatief. Iedere dag zetten we
samen opnieuw stappen richting duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en eerlijke
prijzen. Onze missie blijft dan ook in 2022 om met efficiënte dienstverlening de duurzame
en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken. AVINED
zal de sector daarbij maximaal blijven ondersteunen.
Kees de Jong,

voorzitter AVINED
Onze speerpunten voor 2022

Structurele coördinatie en communicatie bij uitbraken van vogelgriep (AI).
Voortzetten van het succesvolle antibiotica- en salmonellabeleid.
Verbeteren van I&R via database KIP.
Werken aan een doelmatig, relevant én smart IKB Ei.
Samen naar een IKB Kip om trots op te blijven.

			

Diergezondheid van vitaal belang

Gezonde dieren staan aan de basis van een vitale pluimveehouderij. De aanhoudende,
wereldwijde verspreiding van AI laat zien dat de gevolgen voor pluimveehouders en keten
groot zijn. In 2022 werken we door aan het weerbaarder maken van de sector met:
Onderzoek naar de gevolgen voor gezondheidsstatus en exportpositie van wijzigen of
afschaffen monitoring op pluimveeziekten.
Structurele informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen en
maatregelen in Nederland.
Ontwikkelen van maatregelen om op de lange termijn als sector weerbaarder
te worden voor AI.
Coördineren en uitvoeren van meer veterinair (praktijk)onderzoek.
Overleg over heffingen en financiële uitvoering van het diergezondheidsfonds (DGF).
Prominente rol AVINED bij aanpak AI
“Al jaren speelt AVINED als vraagbaak voor bedrijven
en organisaties
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Verantwoord antibioticagebruik

Resistente bacteriën kunnen bij mens en dier voor problemen zorgen. Om resistentie te
verminderen werkt de pluimveesector al jaren aan het verminderen van het antibioticagebruik.
Zonder de gezondheid en welzijn van het dier uit het oog te verliezen. En met succes. Dit
succes zetten we voort met de vervolgaanpak uit 2021 gericht op:
Vermindering van colistinegebruik in de legsector.
Aanpakken structureel hooggebruikers antibiotica.
Beoordeling en vergelijking van antibioticagebruik op bedrijven via CRA-VMP en IKB Kip.

			

Veilig voedsel door aanpak salmonella

Het aanpakken van salmonella in de pluimveesector speelt een grote rol bij voedselveiligheid.
De Nederlandse aanpak is succesvol. Ook in vergelijking met andere Europese lidstaten.
Blijvende inspanning en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen is nodig om het huidige
veiligheidsniveau te behouden. AVINED werkt daarom in 2022 aan:
Uitwisseling en gebruik van data makkelijker maken via integratie van KIPnet in databank KIP.
Doorontwikkeling van de Salmonelladatabank om datakwaliteit verder te verhogen.
Terugkeer van verificatieonderzoek na een eerste positieve testuitslag bij (groot)ouder
dieren en leghennen om nodeloos, vroegtijdig slachten van dieren te voorkomen.
Uitvoerbare regelgeving door afstemming met de NVWA, LNV en RVO over de
interpretatie van wet- en regelgeving, beleidsontwikkeling en subsidies.

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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Bevorderen duurzame concurrentiepositie

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
Inning retributies NPR

AVINED gelooft dat de Nederlandse pluimveehouderij een internationale voortrekkersrol
kan vervullen op het gebied van duurzaamheid. De pluimveesector moet weer een
gewaardeerde sector worden, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.
Onze onderzoeksagenda zet in op een sector die ook in de toekomst internationaal
toonaangevend blijft met:
Ontwikkeling van een duurzame, innovatieve en robuuste marktpositie van de
Nederlandse pluimveesector via de Uitvoeringsagenda pluimveesector.
Versterking van de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van diergezondheid
en -welzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, klimaat en circulariteit via de Onder zoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector.
Praktische communicatie over onderzoeksresultaten voor eenvoudige toepassing door
pluimveehouders.
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Mijn AVINED ondersteunt gebruikers bij onder andere hun I&R-verplichtingen. Mijn AVINED
geeft pluimveehouders handvatten om te voldoen aan wet- en regelgeving en levert
informatie terug in de vorm van bedrijfs- en marktinformatie en benchmarks. Mijn AVINED
bevat daarnaast veel informatie voor beleidsondersteuning en wordt effectief ingezet bij de
bestrijding van dierziekten.
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KIP heeft de volgende doelen:

Monitoren diergezondheid via veterinaire monitoringsprogramma’s.
Vaststellen beperkingsgebieden bij dierziekte-uitbraken.
Registratie van basisgegevens pluimvee voor antibiotica.
Controle op hygiëneverordeningen en IKB-programma’s.
Tracking en tracing van consumptie-eieren.
Eenvoudige facturatie voor het DGF, de onderzoeksagenda en het Nationaal Plan
Residuen in de Eiersector (NPR).

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn pluimveehouders verplicht om regelmatig een hygiënogram-,
stal- of drinkwateronderzoek (HOSOWO) te laten uitvoeren. AVINED beheert de
kwaliteitsregeling voor HOSOWO-instanties. Om de HOSOWO voortdurend te verbeteren
wordt gewerkt aan:
Updaten van de e-learning Bemonsteren pluimveestallen.
Verduidelijken en vereenvoudigen van voorschriften en werkwijze voor uitvoering
monstername en analyse hygiënogram.
De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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VKI, secretariaat

Uitbreiding deelname QS

Antibiotica aanpak

QS is opgestart als reactie op de BSE-crisis. Het kwaliteitssysteem van QS omvat de gehele keten:
van individueel primair bedrijf tot aan de supermarkt. Door de hele keten in het kwaliteitssysteem
op te nemen, wil QS betere voedselveiligheid garanderen. AVINED is tussenpersoon in QS. In
die rol communiceert AVINED richting zowel deelnemers als QS over ontwikkelingen op het
gebied van voedselveiligheid. Om kostenefficiëntie van QS te verhogen zet AVINED in 2022 op
meer deelnemende bedrijven.
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Met 13,0 FTE wordt binnen AVINED gewerkt aan de uitdagingen binnen de pluimveesector
van vandaag en morgen. In 2022 is de werkinzet van AVINED als volgt:
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Uitgaven in 2022

Omzet
Opbrengsten (€)
Kosten (€)
		
De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
Bijdragen diverse beleidsdossiers (o.a. bijdrage databanken,
IKB PSB, Zelfcontrole antibiotica,
HOSOWO, IKB EI, IKB KIP en QS)
2.541.000
Bijdragen Onderzoek en Innovatie
1.928.000
		
4.469.000 		
Inning retributies NPR

Diergezondheid

I&R – KIP, Mijn AVINED,
VKI, secretariaat
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IKB Kip

Onderzoek en innovatie
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Diverse projectkosten			
Monitoring Kritische Stoffen, IKB EI		
220.000
Onaangekondigde controles, IKB EI & IKB KIP		
40.000
Kosten NVWA, Nationaal Plan Residuen		
204.000
Kosten Ducares & monstername, Zelfcontrole antibiotica		
117.000
Beheer en uitvoering antibiotica database CRA		
150.000
Overige dossiers		
52.000
			
783.000
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Onderzoek en Innovatie (o.a. Praktijkonderzoek zoals ‘Preventieve diergezondheid
incl. welzijn’ & Veterinair onderzoek zoals ‘Rol darmvirussen bij darmschade,
‘Vervolg onderzoek effectief vaccin EPS’ en ‘Diergezondheid - beleid’		
Personeelskosten		
Bureaukosten (o.a. Beheer en ontwikkeling ICT, website,
drukwerk en overige bureaukosten		
Algemene kosten (o.a. accountantskosten, advieskosten,
communicatie en overige algemene kosten)		
		
Resultaat		

1.585.000
1.604.000
415.000
263.000
-181.000

IKB Ei: marktgericht, relevant én smart

Voedsel vereist vertrouwen. Consumenten zijn kritisch. Niet alleen op de kwaliteit van wat
ze eten, maar ook op de manier waarop hun voedsel tot stand komt. De Nederlandse
eierketen heeft in de afgelopen 25 jaar met IKB Ei een gedegen systeem opgebouwd
om het vertrouwen in eieren te versterken. Onze ervaring en de toepassing van moderne
technologie maken IKB Ei bij uitstek geschikt voor de productie van eieren die de consument
kan vertrouwen. De Roadmap IKB Ei 2025 vormt de rode draad in de activiteiten rondom
IKB Ei.
1. IKB Ei doelmatig
Schemabeheer conform ISO 17065 en Ketenborging.nl.
Afstemmen met COKZ, NVWA en SKAL over vergroten van aangepast toezicht.
Brede evaluatie van sancties en wegingen bij IKB Ei-voorschriften.
Continue preventie, bewustwording en voorlichting via het project Verantwoord
		
middelen- en productengebruik.
Eventuele wijzigingen voorbereiden met het Centraal College van Deskundigen.

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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2. IKB Ei relevant
Uitvoeren communicatieplan gericht op retail, consument en deelnemers.
Laagdrempelige inspraak via bijvoorbeeld webinars en studieavonden.
3. IKB Ei smart
Database KIPnet wordt onderdeel van database KIP.
Sneller en efficiënter controleren via het project Efficiënt en effectief controleren.
Herzien en innoveren van eistromen via het project Eistromen.
Inventarisatie doorontwikkeling Eicode-app.
4. IKB Ei markt
Blijven anticiperen op mogelijke toekomstrisico’s met programma MKS IKB Ei.
Kennis blijven uitwisselen en contacten onderhouden met retailers en afnemers.
Actief op zoek naar waardecreatie voor retail, consument en deelnemers met extra
		
vrijwillige modules.
5. IKB Ei internationaal
Benchmarkonderzoek naar gelijkwaardigheid van Belplume met IKB Ei-opfok.

Indien gewenst: aantal IKB Ei-deelnemers in het buitenland vergroten.

			

IKB Kip: dát is kip van goede afkomst!

IKB Kip is een wereldwijde kwaliteitsregeling, ontwikkeld door en voor de hele
pluimveevleessector. Alle schakels van fokkerij tot slachterij nemen deel. Dit betekent kwaliteit
en zekerheid voor alle schakels in de keten, wat bijdraagt aan veilig en gezond pluimveevlees.
Daarmee versterken we de ‘license to produce’. Binnen en buiten Nederland. Hierbij draait
het om vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij. Daar werken we voortdurend aan
via onder andere de volgende punten.
1. IKB Kip – samen naar een systeem om trots op te blijven
IKB Kip, dat is kip van goede afkomst!
Meerwaarde en ‘license to produce’ vergroten met het project Herijking positionering IKB Kip.
Promotie van IKB Kip om meerwaarde en waardering te vergroten.
2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema
Sneller en efficiënter controleren via het project Efficiënt en effectief controleren.
Monitoren van de doeltreffendheid van IKB Kip.
Database KIPnet wordt onderdeel van database KIP.

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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3. IKB Kip schema(beheer)
Schemabeheer conform ISO 17065 en Ketenborging.nl.
Harmonisatie binnen de keten voor gelijke en eerlijke regels.
Eventuele wijzigingen voorbereiden met het Centraal College van Deskundigen.
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4. IKB Kip ondersteuning van deelnemers
Continue preventie, bewustwording en voorlichting via het project Verantwoord
		
middelen- en productengebruik.
Onderzoek naar meerwaarde IKB Kip in relatie tot Ketenborging.nl.
Goede communicatie naar deelnemers en goede bereikbaarheid van
		
het secretariaat om vragen te beantwoorden.
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IKB PSB: afnemers bepalen de lat

Het IKB PSB zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees
via gekoppelde kwaliteitssystemen. Eén van de factoren die van invloed is op de productie
van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB)
uitvoeren. Nadere ontwikkeling van het IKB PSB en verbetering van de voedselveiligheid
staan in 2022 centraal.
1. IKB PSB peilt verwachtingen bij pluimveehouders
Door verdere samenwerking IKB Ei en IKB Kip.
2. IKB PSB – Kwaliteit en ontzorging afnemers
Kwalitatieve meerwaarde aantonen door successen te meten.
Kwaliteitsborging IKB PSB verhogen door mogelijke voorschriftaanpassingen.
3. IKB PSB controleert wettelijke taken
Controleert jaarlijks, naast aanvullende voorwaarden, ook (Nederlandse) wetgeving
en breidt dit komende jaren uit.

De totale personeelsformatie van AVINED is 13,0 FTE. In 2022 besteedt AVINED de beschikbare tijd
zoals hieronder is weergegeven.
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4. IKB PSB – Voedselveiligheid heeft prioriteit
Verdere inzet op verantwoord gebruik van middelen en controle hierop.
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5. IKB PSB zet in op kennisdeling
Structurele kennisdeling tijdens informatiebijeenkomsten.
Efficiëntere en adequatere kennisdeling via nieuwsbrieven.

Stichting AVINED
Bezoekadres | Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postadres | Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein
Telefoon | 088 – 998 43 40
E-mail| info@avined.nl
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