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1 | IKB KIP
In 2019 gaf PLUIMNED prioriteit aan het versterken van IKB Kip voor meer kwaliteit en zekerheid in de hele keten.

Betere communicatie
Om IKB Kip deelnemers beter te informeren, zijn diverse acties opgepakt:
Betere bereikbaarheid telefoon en e-mail
Meldpunt IKB - voor het (anoniem) melden van vreemde situaties of mogelijke misstanden
bij derden of op het eigen bedrijf
Beter leesbare nieuwsbrief IKB Kip

·
·
·

Efficiënter gebruik en betere kwaliteit data
PLUIMNED maakt voor IKB Kip en de Salmonella-aanpak steeds meer gebruik van ICT-systemen en
data om efficiënt en slagvaardig te controleren en de juiste beleidskeuzes te maken. In 2019 startten
verbetertrajecten voor IKB Kip deelnemers op het gebied van:

· het verbeteren van de datakwaliteit
· efficiënter werken met data voor o.m. IKB Kip controles
· het verhogen van het gebruiksgemak van de databanken

Onafhankelijke Raad van Beheer IKB
Sinds eind 2018 fungeert de Raad van Beheer IKB als onafhankelijk bestuursorgaan voor IKB Kip
(evenals voor IKB Ei). De raad besluit over de wijzigingen in IKB Kip, nadat deze zijn besproken
door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip. Hierin nemen verschillende belang
hebbende deel.

IKB Kip aangemeld voor ketenborging.nl
IKB Kip is aangemeld bij ketenborging.nl. Dit is een initiatief van de overheid en het bedrijfsleven (Task force
Voedselvertrouwen) met als doel een betere kwaliteit van kwaliteitssystemen. In 2018 en 2019 zijn
aanpassingen doorgevoerd. De uitkomst wordt in 2020 verwacht. Zo weet ook u dat het schemabeheer op
goede en transparante wijze wordt uitgevoerd.

2 | SALMONELLA
Via de aangewezen databank KIPnet beschikt de pluimveesector over veel informatie rondom Salmonella.
Daaruit blijkt dat de Nederlandse sector al jaren de Europese doelstellingen behaald. Dit kan enkel door
de voortdurende inzet om Salmonella te beheersen.
Vanuit PLUIMNED vindt bijvoorbeeld afstemming met de overheid (LNV, NVWA en RVO) en de dier
voedersector plaats over het beleid en over de ontwikkelingen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met
de legsector.

3 | ONDERZOEK EN INNOVATIE
Voor de pluimveevleessector is in 2019 collectief onderzoek uitgevoerd in het kader van de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar:

· diergezondheid en dierenwelzijn
· voedselveiligheid en volksgezondheid
· vermindering milieu-emissies

Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op de website van AVINED.

4 | QS BÜNDLER
Pluimveehouders die deel willen nemen aan het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS)
kunnen dit regelen via PLUIMNED als QS Bündler (coördinator).
Belangrijkste ontwikkelingen in 2019:

· Deelnemers zijn geïnformeerd over het gebruik van de zelfcontrolelijst, de facturatie, de wijzigingen
die de Bündler moeten worden doorgegeven en extra toelichting op bepaalde voorschriften.

· De interne processen zijn verder verbeterd voor efficiëntie inrichting naar onze deelnemers.

5 | 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 PLUIMNED in 2019.

Staat van baten en lasten over 2019
Opbrengsten €

Kosten €

Omzet
Deelnemersbijdragen

577.160

Ontvangen nog verschuldigde PPE-subsidie
(t.b.v. onderzoek)*

130.870
708.030

Projectkosten
Gemaakte kosten met nog beschikbare
PPE-subsidie (t.b.v. onderzoek)*
Overige projectkosten

223.567
6.787
230.354

Personeelskosten

275.766

Kantoorkosten
Kosten automatisering voor ICT-systemen
Overige kantoorkosten

32.921
11.187
44.108

Algemene kosten
Accountantskosten (databases, jaarrekening)

10.237

Advieskosten

23.509

Kosten onaangekondigde controles
Overige algemene kosten

5.570
18.639
57.955

Resultaat voor bestemmingsreserves:

*Eindafrekening PPE-subsidie vond in 2019 plaats.

PLUIMNED

De stichting PLUIMNED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI
en houdt zich bezig met het kwaliteitsbeleid voor de pluimveevleessector.

€ 99.847

