
Verdeling tijdsinzet in 2020

Totale out-of-pocket uitgaven in 2020

De totale personeelsformatie is 7,7 FTE. In 2020 besteedt AVINED de beschikbare tijd 
zoals hieronder is weergegeven. 

De totale out-of-pocket uitgaven bedragen circa 2,2 miljoen, met een verdeling zoals 
in het figuur hieronder is weergegeven.

De belangrijkste nieuwe activiteiten die AVINED in 2020 oppakt zijn:

De belangrijkste activiteiten die AVINED in 2020 oppakt zijn:
-  het beheer en doorontwikkeling van de drie sectorale databases: 

uitslagen van salmonellaonderzoek, antibioticagebruik en registratie 
van bedrijven en pluimvee;

-  de coördinatie en deels uitvoering van de Roadmap Strategische 
Aanpak Vogelgriep;

-  het voortzetten van de in 2018 gestarte collectieve financiering van 
 de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector;
-  de coördinatie van de Uitvoeringsagenda Pluimveesector.
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Bevorderen duurzame concurrentiepositie

Schemabeheerder IKB PSB-regeling

In 2020 richt het schemabeheer van de IKB PSB-regeling zich onder andere op: 
-  borgen van inkomende stromen (laatste 10% ‘weesmiddelen’);
-  verbeteren en/of wijzigen van controlesystematiek PSB-activiteiten enten,  

plaagdierenbeheersing, ontsmetten en reinigen;
-  voorbereiden deelname aan Ketenborging.nl;
-  verkennen van verdere doorgroei onafhankelijkheid besluitvorming IKB PSB; 
-  verbeteren van controles door betere kennisdeling tussen de drie IKB- 

systemen (IKB Kip, IKB Ei en IKB PSB). 

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de 
collectieve activiteiten van de pluimveesector. Door onderzoek en innovatie kan 
de pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame 
pluimveehouderij versterken en behouden. In 2020 wordt vooral ingezet op 
de communicatie over de Onderzoeks- en innovatieagenda. Zo wordt er meer 
aansluiting gezocht met de sector, door het inrichten van klankbordgroepen en 
communicatie over lopend onderzoek.

Diergezondheid

Antibiotica-aanpak

Diergezondheid blijft een belangrijk beleidsthema. In 2020 wordt onder andere 
gewerkt aan:
-  coördinatie en uitvoering van de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep;
-  evaluaties van monitoring op NCD en AI; 
-  optimalisatie van de communicatie en werkzaamheden bij de uitbraak van 

dierziektes; 
-  coördinatie veterinair onderzoek; 
-  actieve deelname aan periodiek overleg over de besteding van de DGF-gelden;
- inventarisatie van gewijzigde Europese diergezondheidsregelgeving.

De antibiotica-aanpak heeft een zeer forse reductie gerealiseerd. De inzet 
ten behoeve van de ‘antibiotica-aanpak’ is naast diergezondheid één van de 
belangrijkste kernthema’s van AVINED. De huidige beleidsinzet wordt iets 
verlaagd voortgezet in 2020. 

Salmonella-aanpak

De Salmonella-aanpak heeft succes. In alle Nederlandse pluimveesectoren 
liggen de besmettingspercentages (ver) onder de Europese normen. Om dit vol 
te houden is, naast de inspanning van de bedrijven, continue aandacht voor 
ontwikkelingen binnen de Salmonella-aanpak nodig. 

In 2020 wordt vooral ingezet op:
-  beheer en doorontwikkeling van de Aangewezen databank KIPnet; 
-  afstemming met overheid (LNV, NVWA en RVO); 
-  coördinatie van verdere verbeteringen van de Salmonella-aanpak. 
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AVINED int de kosten voor de NVWA voor het Nationaal Plan Residuen (NPR). 
Hierdoor kan de sector de kosten in de hand houden. Ook in 2020 worden de 
retributies voor de NVWA geïnd door AVINED.

Innen kosten voor de NVWA voor het NPR

HygiënogramOnderzoek, StalOnderzoek en WaterOnderzoek

Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn deelnemers verplicht vanaf 1 juli 2019 om op 
bepaalde momenten een hygiënogram, stalonderzoek of drinkwateronder-
zoek te laten uitvoeren. De monsternemingen mogen worden uitgevoerd door 
een erkende HOSOWO-instantie (HygiënogramOnderzoek, StalOnderzoek 
en WaterOnderzoek) of door de dierenarts waarmee de pluimveehouder een 
IKB-overeenkomst heeft afgesloten. AVINED beheert de kwaliteitsregeling voor 
HOSOWO-instanties. In 2020 wordt vooral gewerkt aan reguliere werkzaam-
heden, zoals vragen beantwoorden van HOSOWO-instanties, contactbeheer, 
aansturing van- en toezicht op de Certificerende Instantie en communicatie met 
deelnemers via nieuwsbrieven, website etc. Ook wordt in 2020 E-learning voor 
HOSOWO-instanties georganiseerd.

AVINED 
Het is onze missie om met efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van 
de Nederlandse pluimveesector verder te versterken. Dit doen we samen met bestuurders en sectorgenoten. 

De sectordatabase KIP bevat veel gegevens voor:
- veterinaire monitoringprogramma’s in het kader van diergezondheid;
- bepaling van beperkingsgebieden bij dierziekteuitbraken;
- antibioticaregistratie;
- controle op hygiëneverordeningen en IKB programma’s;
- tracking en tracing van consumptie-eieren;
- statistische gegevens en de berekening van de facturen voor het Dier-

gezondheidsfonds (DGF), Onderzoek en innovatie en het Nationaal Plan  
Residuen in de Eiersector. 

In 2020 wordt vooral ingezet op het ondersteunen van pluimveehouders bij  
de administratieve verplichtingen en het leveren van een actieve bijdrage  
aan het verhogen van de kwaliteit van de I&R-gegevens.

Sectordatabase KIP


