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Inleiding

2021 was in vele opzichten een bewogen jaar.
Ook voor onze gehele pluimveesector. Al geruime tijd
wordt onze sector, niet alleen door Corona, maar ook
door de vogelgriep geraakt. Efficiënte en effectieve
samenwerking tussen de verschillende schakels in de
pluimveevlees- en eiersector is cruciaal om zo goed
mogelijk de toekomst tegemoet te gaan. Alleen samen
kunnen we risico’s minimaliseren en economische
schade beperken. AVINED ondersteunt de gehele
sector daarbij maximaal op elke mogelijke manier.

Samen sterk!

Met dat motto in het achterhoofd vond eind vorig
jaar een fusie plaats tussen AVINED, OVONED en
PLUIMNED. Door de krachten van de drie stichtingen
te bundelen werd, in goed overleg, één sterke
organisatie gevormd die krachtiger en efficiënter
naar buiten kan treden. Stichting AVINED is met deze
fusie dé erkende brancheorganisatie voor de gehele
Nederlandse pluimveesector geworden. Activiteiten
kunnen op deze manier duurzamer, efficiënter en
beter georganiseerd en gepositioneerd worden.
OVONED en PLUIMNED zijn door de fusie geheel
opgegaan in Stichting AVINED. De dienstverlening
wordt op hetzelfde kwaliteitsniveau en met dezelfde
mensen voortgezet. Lopende overeenkomsten met
OVONED of PLUIMNED, zijn overgenomen door
Stichting AVINED. We zetten graag, samen met u,
onze schouders onder de uitdagingen die er voor
onze sector zijn. Met dit jaarverslag blikken we terug
op vorig jaar waarbij we enkele belangrijke thema’s
extra uitlichten.
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Diergezondheid

Goede gezondheid van dieren is niet alleen belangrijk voor mens en dier, maar ook
voor de pluimveesector als geheel. Hierbij ligt de focus voor de sector op preventie van
infectieziekten. AVINED streeft ernaar het huidige niveau van pluimveegezondheid en de
(export)positie te behouden en te verbeteren. Een nog betere gezondheidsstatus van pluimvee
zorgt namelijk voor een beter dierenwelzijn, verhoogde kwaliteit van de producten, verbeterd
bedrijfsrendement en betere exportwaardigheid. Daarbij focussen we op een aantal thema’s,
zoals onder andere vogelgriep, Diergezondheidsfonds en EU regelgeving.
Actieve rol bij vogelgriepuitbraken

AVINED heeft, tijdens en na uitbraken, alle betrokken in en buiten de sector actief
geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Er zijn strenge hygiëneprotocollen
opgesteld voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en voor het vervoer van (broed)
eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens. AVINED heeft goed contact onderhouden
met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over individuele knelpunten, benodigde procedures
en preventie- en bestrijdingsbeleid. In 2021 werden zeventien pluimveebedrijven getroffen
door hoogpathogene vogelgriep. Dat waren tien uitbraken bij commerciële bedrijven, vier
uitbraken bij hobbyhouders met meer dan vijftig dieren en drie uitbraken bij hobbyhouders
met minder dan vijftig dieren.
Uitvoering ‘Roadmap vogelgriep’

Vogelgriepuitbraken hebben een grote impact op pluimveehouders en hun gezinnen, de
bedrijfsvoering, bedrijven in de directe omgeving en op de gehele sector. Dierenwelzijn,
economie en imago van de sector worden door de uitbraken negatief beïnvloed. AVINED,
LNV en de Dierenbescherming hebben daarom gezamenlijk een plan van aanpak
ontwikkeld, genaamd: ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Dit plan van aanpak
heeft als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI (hoog-pathogene
aviaire influenza / vogelgriep) en de nadelige gevolgen hiervan.
In 2021 zijn de volgende stappen gezet:
• de hygiënescan is vernieuwd;
• in Vechtrijk Gramsbergen is gestart met het pilotproject structuurmaatregelen;
• ondersteuning bij uitvoering vaccinatiestappenplan;
• uitvoering vervolgaanpak psychosociale ondersteuning;
• structurele communicatie rondom vogelgriep.
Adviesrol afspraken diergezondheidsfonds

De kosten voor activiteiten om besmettelijke dierziekten snel op te sporen en te
bestrijden worden gezamenlijk betaald door de overheid en de pluimveesector via het
diergezondheidsfonds (DGF). AVINED adviseert de overheid over verdeling van de kosten
en de jaarlijkse tarieven van het DGF. In 2021 zijn er ook met LNV afspraken gemaakt
over de terugbetaling aan pluimveehouders van het saldo-overschot van de afgelopen
jaren. AVINED is in overleg over de uitvoering van het DGF, waaronder opties om de
uitvoeringskosten te verlagen.
Coördinatie nieuwe EU diergezondheidsregelgeving

Per 21 april 2021 is de nieuwe EU diergezondheidsregelgeving van kracht. AVINED volgt
de ontwikkelingen, communiceert over de wijzigingen en overlegt samen met de dragende
organisaties over knelpunten. De belangrijkste wijzingen hadden betrekking op bestrijding
van besmettelijke dierziekten en monitoring van pluimveeziekten.
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Antibiotica aanpak

De pluimveesector is sinds 2009 zeer succesvol bezig met de reductie van antibiotica.
De kern van de aanpak van antibiotica is de centrale registratie van het gebruik, het
benchmarken en het beoordelen hiervan. De antibiotica aanpak is dynamisch en
wordt geregeld aangepast n.a.v. besprekingen in de algemene werkgroep antibiotica
pluimveesector of in specifieke sectorwerkgroepen. In de pluimveesector wordt veel data
verzameld over de bedrijven, dieren en gebruikte antibiotica. Deze geregistreerde data
wordt geanalyseerd om bij knelpunten verdere stappen te kunnen zetten. Een goede
diergezondheid is essentieel bij het verlagen van het antibioticagebruik. AVINED heeft in
2021 veel veterinair onderzoek laten uitvoeren bij onder andere de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD) dat hierbij kan helpen.
Voortgang antibioticabeleid

Het antibioticabeleid is in 2021 geëvalueerd en vernieuwd. Er zijn nieuwe speerpunten
vastgesteld voor vleeskuikens, leg, opfok en kalkoenen. Er is een nieuwe aanpak
opgesteld voor structureel veelgebruikers van antibiotica voor opfokbedrijven (vlees).
En voor de kalkoensector zijn afspraken gemaakt voor een gefaseerde afbouw van de
benchmarkwaarden in de komende jaren. Bij de wens om antibioticagebruik te verlagen
kreeg Colistine gebruik in de legsector dit jaar extra aandacht. Er is onderzoek gedaan
naar oorzaken en gevolgen en er is een verbeterplan opgesteld voor de inzet en
productie van begrijpelijke communicatiemiddelen.
Antibioticagebruik in 2021

Het gebruik van antibiotica is gedaald in de vleeskuiken- en legsector. Het is gelukt om
tot maar liefst 81% daling ten opzichte van 2009 bij vleeskuikens te organiseren. Jaarlijks
rapporteert de pluimveesector over het antibioticagebruik van de verschillende (deel)
sectoren. De gegevens zijn afkomstig van de databases CRA en KIP. Het rapport is
opgesteld door de GD in opdracht van AVINED. Onderstaand een overzicht van de
uitkomsten (berekeningen volgens DDDAnat).
Vleeskuikensector
Het gebruik van antibiotica op vleeskuikenbedrijven in 2021 was 6,90 DDDAs.
Dit is een daling van 26% ten opzichte van 2020, en met maar liefst 81% t.o.v. 2009.
Het gebruik van derde-keus middelen in 2021 was 0,04 DDDAs. Bij de productie fok- en
vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector blijft het gebruik van antibiotica relatief laag.
Het gebruik in 2021 daalde ten opzichte van 2020 met 34% en bedroeg 1,77 DDDAs.
Het derde-keus middelengebruik daalde ten opzichte van 2020 tot 0,06 DDDAs.
Het gebruik van antibiotica bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector
in 2021 was 7,84 DDDAs. Dit is een daling van 18% t.o.v. 2020. Het derde-keus middelengebruik bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in 2021 bedroeg 0,15 DDDAs. Dit is een
daling van 47% ten opzichte van 2020 en een daling van 91% ten opzichte van 2016.
Legsector
Het gemiddelde gebruik van antibiotica in de legsector is laag: 1,51 DDDAs in 2021.
Bij leghennen is het gebruik in 2021 met 20% gedaald naar 1,32 DDDAs.
Bij opfok leghennen is het gebruik in 2021 met 13% gedaald naar 1,64 DDDAs.
Bij productie fok- en vermeerderingsdieren is er een daling van 16% naar 2,20 DDDAs.
Het gebruik van antibiotica bij opfok fok- en vermeerderingsdieren is gestegen tot 10,79
DDDAs. Dit betreft een heel klein aantal bedrijven, waardoor individuele bedrijfsproblemen
een grote invloed hebben op het getal van de deelsector. Het gebruik van derde-keus
middelen in de gehele legsector in 2021 was nagenoeg nul DDDAs. Het aandeel van
middelen met Colistine (2e keuze) in het totale (lage) gebruik van antibiotica bij leghennen
is hoog, maar is in 2021 gedaald met 15% tot 0,89 DDDAs.
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Kalkoensector
De kalkoensector is een kleine sector met 39 bedrijven. Hierdoor kunnen enkele uitschieters
forse impact hebben op sectoraal niveau. Nadat in 2020 het gebruik van antibiotica
met 57% was gedaald, is in 2021 het gebruik van antibiotica met 44% gestegen naar
12,22 DDDAs. Ten opzichte van 2011 is er een reductie van 76%, gerekend in de oude
sectormethode (DD/DJ). Het derde-keus middelengebruik liet in 2021 een stijging zien van
14%, en bedraagt 0,72 DDDAs.
Zelfcontrole pluimveevleessector 2021

Met deelname voldoen pluimveevleesbedrijven aan de wettelijke verplichting voor
zelfcontrole op niet correct of niet geregistreerd gebruik van antibiotica. In 2021 is het,
ondanks Corona en vogelgriep, gelukt om in vijf analyseronden ruim 117 bedrijven* te
bemonsteren. Daarbij werden zo’n 400 monsters geanalyseerd. Er is geen ongeoorloofd
antibioticagebruik vastgesteld. (Zie ook pagina 7: Monitoring Kritische Stoffen.)
*Per vleeskuiken- en vleeskalkoenbedrijf zijn gemiddeld twee stallen bemonsterd; per stal
is één mengmonster mest en één mengmonster veren onderzocht.
Succesvolle Salmonella aanpak

In onze gehele pluimveesector is de Salmonella aanpak belangrijk voor de voedselveiligheid. AVINED vervult daarbij een coördinerende rol bij de verbetering van die
aanpak in Nederland. Zo is er een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de
pluimveesector en dierenartsen ingesteld en wordt er regelmatig overlegd met de overheid
en de diervoederindustrie. De Salmonella aanpak in Nederland is mede daardoor,
zeker in vergelijking met andere EU lidstaten, succesvol. De EU doelstellingen voor de
leghennen, vleeskuikens en vleeskalkoenen zijn in 2021 opnieuw behaald. De Salmonella
besmettingen bij (groot)ouderdieren zijn in 2021 boven de EU doelstelling uitgekomen.
Dit komt deels door het wegvallen van het verificatieonderzoek.
AVINED probeert verificatieonderzoek te behouden
Het verificatieonderzoek voor (opfok) leghennen is begin 2021 komen te vervallen en
eerder al voor de voorschakels. Vanwege de visie die de EU Commissie heeft, op de
implementatie van de EU regelgeving hierover, is de aanpak gewijzigd. AVINED probeert
samen met LTO/NOP, NVP en COBK de Nederlandse en EU overheden te overtuigen
om de voormalige werkwijze opnieuw toe te gaan passen. In 2021 is er ook een protocol
voor zorgvuldige en hygiënische monstername ontwikkeld en verspreid. Bovendien zijn er
voor de legsector en voorschakels twee webinars georganiseerd rondom de monstername
voor Salmonella monitoring.
Vervolg integratie KIPnet in KIP

In 2020 is het proces van het integreren van de aangewezen database (KIPnet in KIP) in
gang gezet. Een verbeterde datakwaliteit en –veiligheid, een efficiëntere ICT-infrastructuur
en het makkelijker combineren van informatie zijn enkele voordelen. In 2021 is gestart
met de nieuwe databank voor Salmonella uitslagen binnen KIP. Gebruikers zijn sinds eind
2021 de vernieuwde databank aan het testen. De volledige overgang van de Salmonella
databank uit KIPnet naar KIP staat gepland voor de eerste helft van 2022.
Food and Veterinary Office audit

De ‘Food and Veterinary Office’ (FVO) heeft in opdracht van de EU Commissie in 2021
een audit uitgevoerd op de Nederlandse Salmonella aanpak. De audit is, op enkele
opmerkingen ten aanzien van de legsector na, met een positief resultaat afgerond.
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Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van onderzoek en innovatie staat centraal in de activiteiten van AVINED.
Door onderzoek en innovatie kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als
gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden. Ook
onderzoek naar diergezondheid is van belang, om effectief met dreigingen zoals ILT,
Coryza en vogelgriep om te gaan.
In 2021 zijn de onderzoeksagenda en onderliggende regelingen voor de nieuwe
onderzoekperiode 2021-2027 verbindend verklaard. Dit betekent een voortzetting
van het collectief onderzoek in de pluimveesector. Via de onderzoeks- en innovatieagenda worden thema’s en vraagstukken opgepakt zoals klimaat en circulariteit,
voedselveiligheid en volksgezondheid en diergezondheid en -welzijn. Aansluiting
van het onderzoeksprogramma bij de praktijk is van cruciaal belang. Daarom heeft
AVINED in 2021 de manier waarop het veterinaire onderzoeksprogramma ontwikkeld
wordt aangepast. Concrete projectideeën uit de sector zijn het uitgangspunt en er
is een klankbordgroep voor veterinair onderzoek opgericht. Het resultaat is een
onderzoeksprogramma dat volledig is afgestemd met de sector via de klankbordgroepen
en adviescommissies. Ook ú kunt als pluimveehouder actief meedenken over een gewenst
onderwerp voor onderzoek. Dit doet u door een kennisvraag in te sturen via deze link.
Onderzoek op locatie

HOSOWO staat voor: HygiëneOnderzoek, StalOnderzoek en WaterOnderzoek bij
pluimveebedrijven. De HOSOWO-regeling is opgenomen in de schema’s IKB Ei en IKB
Kip. Hiermee is een verdere aansluiting bij de regelingen IKB Ei en IKB Kip gerealiseerd.
Tevens is er gewerkt aan educatie, sinds begin 2021 is het e-learning programma
‘Bemonsteren pluimveestallen’ beschikbaar. Deze e-learning is verplicht voor (nieuwe)
medewerkers van HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren.
Communicatie

Communiceren en transparantie draagt bij aan, kennistoename, herkenning en erkenning
van de sector. Afgelopen jaar heeft AVINED intensief gecommuniceerd over verschillende
relevante onderwerpen. Er is (in samenwerking met de GD) en Wageningen Bioveterinary
Research (WBVR)) gepubliceerd over de uitkomsten van diverse veterinair praktijkonderzoeken. Dit ging onder andere over ziekteverwekkers ILT, M.s. en E. Coli
en preventieve maatregelen zoals bioveiligheid en lasers. Er verschenen artikelen
over onderzoek naar onbehandelde vermeerderingsdieren, traag groeiende
vleeskuikens en over proefopstellingen voor fijnstofbestrijding in pluimveestallen. We
hebben nieuwsberichten gepubliceerd op de pagina’s Onderzoek & Innovatie en
Pluimveegezondheid en ervoor gezorgd dat er meerdere interviews in agrarische
vakmedia verschenen over de sector.
Mijn AVINED

De besloten internetomgeving Mijn AVINED biedt alle nodige informatie en helpt
pluimveehouders bij het doen van meldingen. Intern wordt Mijn AVINED door onze
medewerkers gebruikt bij de uitvoering van het beleid.
Wat is er in 2021 gebeurd met Mijn AVINED:
• De kwaliteit van I&R-gegevens is verder verbeterd maar moet nog steeds beter;
• Voor verdere verbetering van de gegevenskwaliteit zijn aanvullende controles en 		
meldingen opgenomen ter ondersteuning van de pluimveehouders;
• Jaarlijkse wordt de database aan een strenge audit onderworpen. Deze audit conform
ISO27001 en ISAE3000 is ook dit jaar met goed resultaat doorlopen;
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• Een groot deel van de tijdsbesteding ging naar onderhoud van de applicatie om
actueel te blijven op het gebied van veiligheid, stabiliteit en mogelijkheid tot onderhoud;
• Er is veel voortgang geboekt om de verschillende databases van AVINED verder te
integreren ter verbetering van het beheer en voor kostenbesparingen op de langere termijn.
.
		
Qualität und Sicherheit (QS)

Deelname aan het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS) is mogelijk via
AVINED als QS Bündler (coördinator).
Belangrijkste ontwikkelingen in 2021:
• Er is wederom een topscore (100%) gehaald voor de controle op de activiteiten
van AVINED als Bündler;
• Diverse deelnemers hebben hun deelname beëindigd, omdat zij niet kunnen/willen
voldoen aan bepaalde eisen die QS stelt aan pluimveehouders (bijv. 3%-daglicht).
Dit heeft geleid tot een daling in het deelnemersaantal.
		
Inning retributies nationaal plan residuen eiersector

In 2021 was er geen inning voor het NPR eieren. Begin 2022 vindt de inning (namens
NVWA) plaats voor de gemaakte kosten voor het NPR eieren in 2021. Door de inning
voor het NPR eieren te koppelen aan de facturatiestromen van AVINED wordt er een
efficiëntievoordeel voor de sector bereikt.
		
Meldpunt IKB

Opvallende zaken, of (vermoedens van) onjuist of afwijkend handelen kunnen (anoniem)
gemeld worden bij het Meldpunt IKB. In 2021 hebben pluimveehouders, erfbetreders en
derden (zoals consumenten) zich gemeld. Er zijn in totaal tien meldingen binnen gekomen
bij het Meldpunt IKB. Deze meldingen zijn opgevolgd en afgehandeld.
IKB Ei

IKB Ei zorgt voor onafhankelijke kwaliteitsborging en ontzorgt deelnemers. In 2021
is samen met het CCvD IKB Ei en de RvB IKB specifiek ingezet op de onderstaande
onderwerpen.
IKB Ei Doelmatig
IKB EI Doelmatig houdt zich bezig met evaluatie van de sancties en wegingen bij
de voorschriften met de focus op de kwaliteit van data en afstemmen over vergroten
aangepast toezicht bij IKB Ei deelnemers als gevolg van deelname aan ketenborging.
Wat is er afgelopen jaar gedaan:
• Gelijkschakeling van IKB Ei, KAT en BLK voorschriften voor een efficiëntere controle;
• Evaluatie van het meldpunt i.r.t. IKB Ei uitgevoerd voor het stroomlijnen van meldingen;
• Volledig geaccepteerd door Ketenborging.nl en conform ISO 17065; 			
• Vanaf 2021 aangepast toezicht voor IKB Ei legeindbedrijven vanuit Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken (COKZ);
• Integriteitsprogramma 2021 is uitgevoerd;
• Dubbele administratielast is bij pluimveehouders weggenomen en de kwaliteit van data
is verhoogd door COKZ actief gebruik te laten maken van data in de KIP databank;
• Voor de deelnemers zijn hulpmiddelen voor verantwoord middelengebruik opgesteld;
• Administratieve integratie RvB IKB als schemabeheerder in de schemadocumenten is
afgerond. Doorvoering in wijzigingsronde 2022;
• Evaluatie van opfokleghennen voorschriften heeft gedeeltelijk plaatsgevonden.
Verdere uitwerking in 2022;
• Ondanks de uitdagingen rondom Corona is het secretariaat goed bereikbaar gebleven
en zijn deelnemers regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen.
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IKB Ei Relevant
IKB EI Relevant heeft aandacht voor nog betere communicatie en promotie.
Wat is er afgelopen jaar gedaan:
• Eicode app is geüpdatet en opgeleverd;
• Website IKB Ei is in zijn geheel bijgewerkt;
• Jubileum van 25 jaar IKB Ei is uitgebreid gevierd met artikelen in de paaseditie van
het Hallo Jumbo magazine, VMT magazine en de Boerderij.
IKB Ei Smart
IKB Ei Smart houdt zich bezig met de integratie van de database Kipnet in de database KIP.
Wat is er afgelopen jaar gedaan:
• De integratie van de database KIPnet in database KIP is verder voorbereid;
• Sanctiesystematiek IKB Ei is geëvalueerd en voorbereid voor de wijzigingsronde
van 2022 met daarin onder meer risico-gebaseerd toezicht i.r.t. tussentijdse controles
en controle op afstand;
• Standaardrapport met output voor CCvD, RvB IKB en Ketenborging.nl is dit jaar opgesteld;
• Afvinklijsten die bijdragen aan een efficënte controle zijn geactualiseerd en vertaald;
• Ontwikkelingen rondom Corona en vogelgriep zijn op de voet gevolgd. Hierop is
ingespeeld om de kwaliteitsborging op hoog niveau te houden, onder andere via
controle op afstand.
IKB Ei Internationaal
Wat is er afgelopen jaar gedaan:
• Voorschriften legeindbedrijven en broederijen zijn vertaald;
• AFS en OVOCOM hebben een voorlopige acceptatie ontvangen om diervoeding
te leveren aan IKB Ei deelnemers;
• De hygiënescan is geüpdate en vertaald voor buitenlandse deelnemers.
Programma Monitoring Kritische Stoffen IKB Ei
Eieren van IKB Ei deelnemers worden onderzocht op de aanwezigheid van residuen
van verboden stoffen, diergeneesmiddelen of contaminanten. In 2021 zijn van 360
legpluimveehouders maar liefst 4320 eieren onderzocht verdeeld over twaalf rondes.
Dat heeft een totaal van 1350 analyses opgeleverd.
Eieren
Stofgroep			Aantal analyses		Aantal niet-conform
A6
B1
B2a
B2c
B2e
B3c

Verboden stoffen		180			0
Antibacteriële stoffen
210			0
Wormmiddelen		360			0
Biociden			360			0
NSAID’s (pijnstillers)
120			0
Zware metalen		120			0

Gerealiseerd in 2021:
• Uitvoering pilot specifieke bemonstering eerst gelegde eieren (S eieren).
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IKB Kip

IKB Kip, dat is kip van goede afkomst
Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van deelnemende
ondernemingen in de pluimveevleesketen, in en buiten Nederland. Daarbij draait het
om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij in IKB Kip en in de deelnemers.
In 2021 is tezamen met het CCvD IKB Kip en de Raad van Beheer IKB specifiek ingezet
op de onderstaande onderwerpen.
Samen naar een systeem om trots op te blijven
• Het project ‘herijking positionering IKB Kip’ is afgerond;
• Onder de pay-off ‘IKB Kip, dat is kip van goede afkomst’ is eind 2021 gestart met
het verder vergroten en uitdragen van de meerwaarde van IKB Kip.
IKB Kip als efficiënt en effectief schema
• De integratie van de database KIPnet in database KIP is verder voorbereid;
• De afvinklijsten die bijdragen aan een efficiënte controle zijn geactualiseerd
en de gehele website (www.ikbkip.nl) is vernieuwd.
Schema en schemabeheer
• IKB Kip is door Ketenborging.nl geaccepteerd;
• De ontwikkelingen rondom Corona en vogelgriep zijn op de voet gevolgd. Hierop 		
is ingespeeld om de kwaliteitsborging op hoog niveau te houden, onder andere via
controle op afstand;
• Het schemabeheer is uitgevoerd conform ISO/IEC 17065, door bijvoorbeeld 		
evaluatie van de wijzigingen door de Raad voor Accreditatie;
• Daarnaast wordt door IKB Kip regelmatig overleg met de Certificerende Instanties 		
gepleegd en zijn door het secretariaat bijwoningen uitgevoerd, om goede uitvoering
van het schema te garanderen.
Ondersteuning van deelnemers
• Voor de deelnemers zijn hulpmiddelen voor verantwoord middelengebruik opgesteld;
• Ondanks de uitdagingen rondom Corona is het secretariaat goed bereikbaar gebleven
en zijn deelnemers regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen.
IKB PSB (IKB regeling voor de pluimveeservicebedrijven)

Belangrijkste ontwikkelingen in het programma
• Er is een werkgroep ‘Reinigen’ ingesteld; zij buigt zich over de omgang
met de activiteit in IKB PSB;
• Er is gestart met de herinrichting van de jaarlijkse IKB PSB-controle.
Er komt meer aandacht voor administratie én de praktijk;
• Het uitvoeringsbesluit in verband met Corona en HPAI geeft de mogelijkheid
om controles voort te zetten;
• Als onderdeel van het integriteitsprogramma is de kantooraudit bij
de Certificerende Instantie zonder tekortkomingen doorlopen;
• IKB PSB zoekt voor gemeenschappelijke uitdagingen verdere aansluiting
bij IKB Kip en IKB Ei;
• Via onze nieuwsbrieven proberen wij deelnemers zoveel mogelijk te informeren.

De onderstreepte tekst op deze pagina is aan te klikken voor een directe verbinding naar meer online informatie.
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Inkomsten en uitgaven

Transparantie over onze inkomsten en uitgaven is heel belangrijk om het vertrouwen in ons
werk te behouden. In onderstaand overzicht staan al onze inkomsten en uitgaven voor de
activiteiten van stichting AVINED in 2021.
Staat van baten en lasten over 2021			
						
Netto-omzet				
Deelnemersbijdragen
2.009.285
Opbrengsten Onderzoek & Innovatie
1.268.202
Zelfcontrole
129.401
Overige opbrengsten
49.804
		
3.456.692
-3.456.692
			
Projectkosten					
Onderzoek & Innovatie
1.042.776
Monitoring Kritische Stoffen
224.289
Registratie Antibiotica
150.742
Zelfcontrole
126.775
Projectkosten overig
31.969
		
1.576.551
1.576.551
					
Kosten uitbesteed werk					
Ingehuurd personeel
1.621.745
1.621.745
					
Kantoorkosten					
Kosten automatisering
447.167
Overige kantoorkosten
58.840
		
506.007
506.007
						
Algemene kosten					
Advieskosten
87.516
Accountantskosten
27.589
Overige algemene kosten
9.060
		
124.165
124.165
						
Resultaat: 		
-371.755*
*overschot
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Gebruikte afkortingen

BLK			
CCvD		
COBK		
COKZ		
CRA			
DDDA/DDD		
DGF			
EU			
FVO			
GD			
HOSOWO		
HPAI 		
IKB 			
IKB PSB 		
ILT			
KAT			
LNV			
LTO			
NOP		
NPR			
NVP			
NVWA		
WBVR
QS			

Beter Leven Keurmerk
Centraal College van Deskundigen
Centrale Organisatie van Broedeieren en Kuikens
Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
Centrale Registratie Antibiotica
Defined Daily Dose Animal / Dierdagdoseringen
Diergezondheidsfonds
Europese Unie / Europese
Food and Veterinary Office
Gezondheidsdienst voor Dieren
Hygiëneonderzoek, Stalonderzoek en Wateronderzoek
Hoog-pathogene aviaire influenza / vogelgriep
Integrale Keten Beheersing
Integrale Keten Beheersing pluimveeservicebedrijven
Infectieuze Laryngotracheïtis
Verein für Kontrollierte Alternative Tierhaltung
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders
Nationaal Plan Residuen
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Wageningen Bioveterinary Research
Qualität und Sicherheit / Duitse kwaliteitssysteem
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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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