Nieuwegein, 17 december 2018

Jaarplan PLUIMNED 2019
(Vastgesteld door het bestuur van PLUIMNED op 20 december 2018)

PLUIMNED
De stichting PLUIMNED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP,
COBK en NEPLUVI. PLUIMNED houdt zich onder andere bezig met het kwaliteitsbeleid voor de
pluimveevleessector. Bij besluit van de minister van het toenmalige ministerie van Economische Zaken
is PLUIMNED in december 2014 erkend als brancheorganisatie voor de pluimveevleessector.
Doelstelling
De doelstelling van PLUIMNED, OVONED en AVINED 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. PLUIMNED wil de sector in deze context optimaal ondersteunen. De
kernthema’s waaraan gewerkt wordt, worden in dit jaarplan uitgewerkt.
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 jaarplan is per onderwerp aangegeven wat het plan voor 2018 was, welke resultaten daar tot nu
toe mee geboekt zijn en wat het voornemen is voor 2019. De afstemming over de plannen en het te
voeren beleid vindt onder meer plaats in de daarvoor ingestelde commissies en werkgroepen.
U kunt via deze link een overzicht van de doelen en de samenstelling van de ingestelde commissies en
werkgroepen bekijken.
Versterking IKB: Topprioriteit 2019
In 2019 krijgt de versterking van IKB de hoogste prioriteit. IKB wordt onder andere versterkt met een
programma voor de monitoring op kritische stoffen, de ‘inkomende stromen’ worden beter geborgd
en er zal continu een integrale analyse en evaluatie van risico’s plaatsvinden. Doordat de versterking
van IKB in 2019 topprioriteit is, zullen andere activiteiten minder aandacht krijgen.
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Projecten/activiteiten

1. IKB Kip
1.1 Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
Plan 2018
 Afronden en implementeren van wijzigingsvoorstellen.
 Versterking IKB Kip, mede op basis van de evaluatie van de fipronil-affaire in de eiersector. Daarbij
wordt onder andere ingezet op de volgende paden:
o Beter in beeld brengen van middelen / inkomende stromen op pluimveebedrijven;
o In beeld brengen welke borging hierop is en hoe deze, indien van toepassing, verbeterd
kan worden;
o Inrichten van een servicepunt / vraagbaak. Enerzijds gericht op het ontvangen van signalen
uit de praktijk. Anderzijds gericht op het bieden van handvatten (op welke wijze kan een
bedrijf tot verantwoorde keuzes komen).
o Herijken van de organisatorische structuur / governance.
 Meer inzet rondom het communiceren door de schemabeheerder. Dit betekent onder andere het
uitdragen van ‘waarom’ we bepaalde zaken binnen IKB Kip hebben opgenomen en belangrijk
vinden. Ook wordt aandacht besteed aan de uitleg richting buitenlandse deelnemers.
Resultaten
 In 2018 is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip doorgevoerd. In het oog
springende zaken zijn:
o Het indelen en beoordelen van opfok (groot)ouderdierbedrijven op de hoogte van hun
antibioticagebruik. Voor vleeskuikenbedrijven gebeurt dit al enkele jaren;
o Uit laten voeren van inspecties van de elektrische installaties in stallen. Dit met het doel
om stalbranden te voorkomen en de veiligheid en het welzijn van mensen en dieren verder
te verhogen;
o Toegevoegd dat broedeieren zodanig gemerkt dienen te zijn dat deze traceerbaar zijn,
bijvoorbeeld via een stempel. Vooral buiten Nederland verdiende dit nog aanvullende
aandacht;
o Er is voor gekozen om IKB-certificaten af te gaan geven per kalenderjaar (van 1 januari tot
en met 31 december van een jaar). Dit leidt tot een minder strakke koppeling van de
certificatiedatum en de controledatum. Hierdoor kan de CI (Certificerende Instantie) de
controles vrijer inplannen. Dit heeft zowel het voordeel dat een bedrijf eens op een ander
moment (bijv. ander seizoenen) bezocht kan worden en dat een tijdelijke controle-stop
(bijv. n.a.v. vogelgriep) minder invloed heeft op het aantal verlopen certificaten;
o Alle pluimveebedrijven moeten een douche installeren (voor zover nog niet aanwezig).
Hiermee maakt de pluimveesector een duidelijke stap in het verder verhogen van de
biosecurity. Door douchen wordt de kans op in- en versleep van aandoening zoals
vogelgriep en Salmonella nog kleiner.
 Mede op basis van de evaluatie van de fipronil-affaire in de eiersector voert IKB Kip op een aantal
punten een verdere versterking van het schema door. Zo is een Meldpunt IKB opgericht en is
ervoor gekozen de governance van IKB Kip aan te passen met daarin een onafhankelijke Raad van
Beheer en een onafhankelijk voorzitter voor het CCvD IKB Kip. Voorts is een start gemaakt met
onder andere een breder programma Monitoring Kritische Stoffen (MKS), het eenduidiger en
breder vastleggen van ongediertebeheersing en het verder borgen van inkomende stromen op
bedrijven.
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De pluimveevleessector doet zijn best om voortdurend verder te verbeteren en te vernieuwen. Dit
gebeurt mede op basis van bevindingen van en afstemming met de NVWA. Op het gebied van
toezicht en informatie-uitwisseling is besloten om met IKB Kip de mogelijkheden tot deelname aan
Ketenborging.nl te onderzoeken en op te pakken.
Rondom communicatie is meer inzet gepleegd. Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van
verhoogde inzet door het IKB-secretariaat en (ad hoc) ondersteuning vanuit een
communicatiebureau. Specifieke aandacht is besteed aan de implementatie van de
bedrijfsdouche.
Zowel voor het kunnen uitvoeren van de hiervoor genoemde inhoudelijke punten naar aanleiding
van de fipronil-affaire in de eiersector als ten behoeve van de extra inzet voor communicatie is de
personele bezetting van het secretariaat uitgebreid.

Plan 2019
 Net als ieder jaar worden ontwikkelingen en wensen tot aanpassing van het schema
geïnventariseerd en uitgewerkt / uitgevoerd. Dit is een proces dat steeds herhaald wordt.
 Specifiek wordt verder gewerkt aan de verdere versterking van IKB Kip via:
o Verder borgen van inkomende stromen op bedrijven;
o Onderzoek naar mogelijkheden voor het efficiënt uitbreiden van het programma
Monitoring Kritische Stoffen (MKS), nu gericht op antibiotica;
o Eenduidiger en breder vastleggen van eisen rondom plaagdierbeheersing (door
pluimveehouder of door extern bedrijf);
o Incidentmanagement en non-compliance: naast acteren op meldingen via bijvoorbeeld
het Meldpunt IKB zal ook meer ingezet worden op de verantwoordelijkheid van de IKBbedrijven en hun acties indien zij vaststellen dat zij op enig moment niet voldoen aan de
IKB-voorschriften.
o Visie van derden op het certificatieschema IKB Kip. Bijvoorbeeld op structurele basis via
de Raad van Beheer, maar ook op ad hoc basis zullen evaluaties worden uitgevoerd. Dit
betreft onder andere het sanctiereglement en de eisen aan en het toezicht op
Certificerende Instanties (CI’s).
Dit zijn dermate grote onderwerpen dat verdere uitbreiding van het secretariaat, dan wel inzet
van externen nodig zal zijn.
 Hygiëne en biosecurity blijven van groot belang voor de pluimveesector. In 2019 wordt verder
gewerkt aan deze thema’s.
 Deelname aan Ketenborging.nl en daartoe benodigde acties en analyses / afwegingen voortzetten.
 IKB Kip wil continu kijken naar veranderingen en actualiteiten in de pluimveevleessector en waar
nodig hierop acteren. In 2019 wordt dit mede op basis van de integrale risicoanalyse (IRA)
pluimveevleesketen van de NVWA gedaan. Eerste aandacht gaat daarbij uit naar
welzijnsaangelegenheden (deels via de dragende organisaties), het voorkomen van onjuiste
registratie van antibiotica (en mogelijke fraude) en het efficiënt gebruik en uitwisseling van data.
 Communicatie blijft een belangrijk punt. Naast informatie over wijzigingen betekent dit ook het
blijven uitleggen ‘waarom’ we bepaalde zaken binnen IKB Kip hebben opgenomen en belangrijk
vinden.
Financiering: IKB Kip-deelnemersbijdrage.
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1.2 Schemabeheer IKB Kip
Plan 2018
 Uitvoeren standaardwerkzaamheden zoals: secretariaat CCvD IKB Kip, contacten/aansturing CI’s,
contacten met andere kwaliteitssystemen (bijv. Belplume, GlobalGAP en QS), vragen van IKBbedrijven, RvA en beheer database. Waar mogelijk wordt hierin samengewerkt met de
schemabeheerder IKB Ei.
 Verder inbedden van de nieuwe governance, met onder andere de Raad van Beheer.
 Aandacht voor data. Dit betreft onder andere de kwaliteit van de eigen data en het gebruik van
externe data (en privacy).
Resultaten
 De standaardwerkzaamheden worden doorlopend uitgevoerd.
 Afstemming met diverse partijen is (doorlopend) uitgevoerd. Afstemming met andere schema’s
was zeer beperkt.
 Vanwege de fipronil-situatie in de eiersector is de inzet rondom het beheer van IKB Kip minder
geweest dan vooraf gepland. Dit heeft er onder andere toe geleid dat op het onderdeel data en
privacy minder voortgang is geboekt dan gepland. IKB Kip voldoet wel aan de eisen van de sinds
25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming.
 Een aantal van de punten onder paragraaf 1.1 hebben invloed op het beheer van IKB Kip, zoals de
implementatie van een Raad van Beheer (RvB). De RvB zal bestaan uit onafhankelijke personen en
de RvB voert het beheer van het certificatieschema IKB Kip uit, binnen de doelstellingen van
Stichting PLUIMNED. Dit betreft o.a. het vaststellen van wijzigingen in het schema. Via het Centraal
College van Deskundigen (CCvD) wordt nog steeds voorzien in de benodigde kennis van de sector
en de praktijk. Tevens volgt een stakeholders-analyse ten behoeve van de samenstelling van het
CCvD.
Plan 2019
 Uitvoeren standaardwerkzaamheden zoals: secretariaat CCvD IKB Kip, contacten/aansturing CI’s,
contacten met andere kwaliteitssystemen (bijv. Belplume), vragen van IKB-bedrijven, RvA (Raad
voor Accreditatie) en beheer database. Waar mogelijk wordt hierin samengewerkt met de
schemabeheerder IKB Ei.
 Op verschillende niveaus (o.a. bedrijfs- en bestuursniveau) aandacht vragen en houden voor de
samenwerking in de keten en het belang van IKB Kip daarbij.
 Alsmede het treffen van voorbereidingen om de meerwaarde van IKB in de afzet te kunnen gaan
realiseren. Een hogere inzet door de deelnemers leidt tot een hogere kostprijs en hierover zal
gesproken worden met de ketenpartijen.
 Implementeren van de herziene governance met o.a. de Raad van Beheer.
 Verdere aandacht voor data. Dit betreft onder andere de kwaliteit van de eigen data en het gebruik
van externe data (en privacy). Waar nodig worden contracten aangepast.
Financiering: IKB Kip-deelnemersbijdrage.

2. Salmonella aanpak pluimveevleessector
De Salmonella aanpak blijft een belangrijk aandachtspunt. De uitvoering daarvan is uitbesteed aan
AVINED, ook vanwege de nauwe verwevenheid met de aanpak in de legsector. Omwille van de
leesbaarheid is de nadere uitwerking van de Salmonella aanpak opgenomen in het AVINED-jaarplan.
Wel loopt de financiering van de inzet voor Salmonella (deels) via de PLUIMNED-begroting.
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3. Onderzoek en innovatie
PLUIMNED is als erkende brancheorganisatie voor de pluimveevleessector indiener van de aanvraag
voor de verbindendverklaring van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de pluimveevleesketen
(AVV). Op 13 april 2018 is de AVV-aanvraag van PLUIMNED ingewilligd door het Ministerie van LNV
door middel van een publicatie van dit besluit in de Staatscourant. De uitvoering van de AVV is
uitbesteed aan AVINED. Omwille van de leesbaarheid is de nadere uitwerking van de AVV
ondergebracht in het jaarplan AVINED.

4. QS Bündler
Plan 2018
 Uitbreiden deelnemende bedrijven aan QS Bündler.
 Positioneren als centraal aanspreekpunt voor QS.
Resultaten
 In 2018 is t.o.v. 2017 het aantal bedrijven binnen de QS Bündler flink uitgebreid.
 Het is meer bekend geworden dat PLUIMNED Bündler is voor QS en diverse partijen zien ook een
voordeel bij PLUIMNED als onafhankelijke partij.
Plan 2019
 Verbetering communicatie naar QS-deelnemers (ook buitenlandse deelnemers).
 Verbetering interne processen standaardwerkzaamheden.
Financiering: QS-deelnemersbijdrage.
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