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OVONED
De stichting OVONED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP,
COBK en ANEVEI. OVONED houdt zich onder andere bezig met het kwaliteitsbeleid voor de
eiersector. Bij besluit van de minister van het toenmalige ministerie van van Economische Zaken is
OVONED in december 2014 erkend als brancheorganisatie voor de sector eieren en eiproducten.
Doelstelling
De doelstelling van OVONED, PLUIMNED en AVINED is een snelle en adequate dienstverlening aan de
totale productiekolom van de verschillende ketens in de pluimveesector 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 dierenwelzijn, kwaliteit,
toegevoegde waarde en prijs. Anderzijds heeft de sector te maken met exportmarkten waar men
met prijskopers van doen heeft. OVONED wil de sector in deze context optimaal ondersteunen. De
kernthema’s waaraan gewerkt wordt, worden in dit jaarplan uitgewerkt.
Het bijbehorende mission statement 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 2017 was, welke resultaten daar tot
nu toe mee geboekt zijn en wat het voornemen is voor 2018. 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.
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Projecten/activiteiten

1. IKB Ei
1.1. Toezichtsarrangement met overheid
Plan 2017
Afronding proces van acceptatie in 2017, vooral afhankelijk van de doorlooptijd binnen de NVWA.
Resultaten
Dit project heeft een zeer lange doorlooptijd gehad, met name vanuit de NVWA. IKB Ei is in
november 2014 ingediend voor acceptatie door de NVWA. In september 2016 is een zogenaamde
bureaustudie bij IKB Ei uitgevoerd. En pas eind januari 2017 hebben we de conclusies van de NVWA
op basis van deze bureaustudie ontvangen.
Die komen er kort gezegd op neer dat IKB Ei in de ogen van de NVWA op de volgende punten nog
niet geschikt zou zijn voor acceptatie:
1.
Vanuit de schemabeheerder wordt te weinig toezicht op de CI’s gehouden
2.
Het systeem van onaangekondigde controles moet aangescherpt worden
3.
Op diverse punten voldoet IKB Ei nog niet aan de (letter van de) relevante regelgeving
Punt 2 is bij de in 2017 doorgevoerde herziening van IKB Ei opgelost. Maar punt 1 en 3 zijn in de ogen
van het CCvD IKB Ei niet alleen onnodig, maar zullen ook leiden tot meer bureaucratie (aantal
voorschriften zal drastisch toenemen) en kosten (langere controles, hogere kosten
schemabeheerder, dus hogere deelnemersbijdrage).
Verder leken op dat moment de voordelen van acceptatie volgens het CCvD zeer gering, immers:
 Het toezicht door de NVWA bij legbedrijven in het algemeen is zeer beperkt. Verder lijkt het
erop dat het toegezegde aangescherpte toezicht bij niet-IKB bedrijven niet of nauwelijks
plaatsvindt. Acceptatie van IKB Ei zal hier volgens de NVWA weinig aan zal veranderen.
 NCAE blijkt helemaal niet betrokken te zijn bij dit proces en zal ook niet verplicht zijn om bij
een eventuele acceptatie van IKB Ei hun toezicht bij IKB-bedrijven te verlagen (NB: de NCAE
heeft momenteel al een lagere controlefrequentie bij IKB-legbedrijven van eens per 3 jaar ipv
elk jaar).
Op basis van het voorgaande heeft het CCvD IKB Ei in maart 2017 besloten om het in 2014 ingezette
traject van acceptatie door de NVWA stop te zetten.
Plan 2018
Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de fipronil-affaire (o.m. de werkgroep versterking
zelfregulering eiersector) kan in 2018 mogelijk een nieuw traject op dit terrein ingezet worden. Het
CCvD IKB Ei wil graag het gesprek aangaan met de NVWA om te kijken hoe IKB Ei en ketenborging.nl
elkaar kunnen versterken.
1.2. Ontwikkeling certificatieschema IKB Ei
Plan 2017
 Afronden van de herziening van het IKB Ei-schema
 Implementatie van herzien IKB-schema per 1 april/1 mei 2017.
 Implementatie van een nieuwe HOSOWO-erkenningsregeling eerste kwartaal 2017
 Nagaan op welke wijze de Eicode-app verder uitgebouwd kan worden.
Resultaten
 Herziening IKB Ei schema grotendeels afgerond (aanpassingen voorschriften pakstations voorzien
in 2018)
 Implementatie herzien schema per 1 augustus 2017.
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Implementatie nieuwe HOSOWO-erkenningsregeling voorzien voor eind 2017
Verdere uitbouw Eicode –app nog niet gerealiseerd
Veel tijd besteed aan het zo snel mogelijk inlopen van de achterstanden in controles t.g.v. de AI
gevallen van eind vorig jaar/begin dit jaar. Dit is veelal eind dit jaar gerealiseerd, mits geen
nieuwe uitbraken van AI.
In 2017 is door secretariaat en het CCvD IKB Ei ook een start gemaakt met de evaluatie van de
fipronil-crisis in relatie tot het IKB Ei schema. Op welke punten dient het IKB-schema versterkt te
worden om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.
Vanaf augustus is, vanwege de fipronil-situatie de inzet rondom de reguliere IKB-taken minder
geweest dan gewenst. Vanuit IKB zijn een aantal tussentijdse besluiten genomen in het kader van
de aanpak van deze crisis.

Plan 2018
 Versterking IKB Ei mede op basis van de evaluatie van de fipronil-affaire zal in 2018 de nodige
aandacht en inzet vergen
 Aanpassen voorschriften pakstations
 Evaluatie en verdere uitbouw Eicode app.
 Op basis van ervaringen in eerste maanden volgt een evaluatie (en eventueel aanpassen) van
het in 2017 herziene IKB Ei schema
1.3. Schemabeheer IKB Ei
Plan 2017
Dit betreft de “standaard” werkzaamheden zoals: secretariaat CCvD IKB Ei, contacten/aansturing
Certificerende Instanties (CI’s), contacten met andere kwaliteitssystemen (met name KAT), vragen
van IKB-bedrijven, communicatie, website, Raad voor Accreditatie (RvA) en beheer databank. Waar
mogelijk zal hierin samengewerkt worden met de schemabeheerder IKB Kip.
Resultaten
 Sinds eind juli 2017 veel energie gestoken in de aanpak van de fipronil crisis. Vanuit IKB Ei
daarvoor enkele uitvoeringsbesluiten opgesteld.
Plan 2018
Dit betreft de “standaard” werkzaamheden zoals: secretariaat CCvD IKB Ei, contacten/aansturing
Certificerende Instanties (CI’s), contacten met andere kwaliteitssystemen (met name KAT), vragen
van IKB-bedrijven, communicatie, website, Raad voor Accreditatie (RvA) en beheer databank. Waar
mogelijk zal hierin samengewerkt worden met de schemabeheerder IKB Kip.

2. Promotie eieren
Plan 2017
De afspraken die gemaakt zijn hebben betrekking op de periode 2016-2019. Dat betekent dat op
hoofdlijnen de bestaande campagne voortgezet wordt. Vanzelfsprekend wordt aan de hand van
tussentijdse evaluaties bezien of aanpassingen wenselijk zijn.
Resultaten
 Facebook acties: onder andere is in samenwerking met Editie NL een wedstrijd georganiseerd
voor het lekkerste recept; heeft voldoende resultaat opgeleverd in views en delen van de
berichten.
 RTL weekendmagazine is diverse keren ingezet om uitleg te geven over de houderij.
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Tijdens de fipronil affaire zijn de activiteiten verminderd en beperkt tot het geven van actuele
informatie op de websites (zijn mijn eieren veilig?)

Plan 2018
Voor 2018 zal voor de binnenlandse markt de bestaande aanpak worden voortgezet. Dat betekent
dat zoveel mogelijk ingezet wordt op het gebruik van facebook, daar waar mogelijk in samenwerking
met RTL. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van promotie van het ei als een hoogwaardig en
gezond voedingsmiddel met het geven van uitleg over de productieketen.
In het 4e kwartaal van 2017 moet duidelijk worden welke extra acties verricht worden om het
vertrouwen van de afnemers en consumenten op de Duitse markt te vergroten. Dit n.a.v. de fipronil
affaire. Gedacht wordt aan deelname aan de Grüne Woche en het organiseren van een
journalistenreis voor een selecte groep vakjournalisten van toonaangevende Duitse bladen. Hierover
vindt nauwe afstemming met LNV plaats (ook i.v.m. medefinanciering).

3. KIPnet module eistromen
Plan 2017
Binnen de KIPnet databank bestaat een module waarin de afvoer van legbedrijven en de aan- en
afvoer van pakstations wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen ook van nut zijn voor de NVWA
bij haar toezichthoudende taak. Niet alleen op het gebied van de kanalisatie van eieren van besmette
koppels, maar ook bij de naleving van de welzijnsregelgeving voor leghennen. De gegevens kunnen
tenslotte wellicht gebruikt worden als basis voor de (mogelijke) retributieregeling om het residu
onderzoek op eieren te financieren. Het valt te overwegen om de NVWA (uiteraard tegen betaling)
gebruik te kunnen laten maken van deze module. Planning was het project medio 2017 af te ronden.
Resultaten
Door personele wisselingen en daarna de grote inzet in het kader van de fipronil crisis is de
uitvoering van dit project sterk vertraagd. Het is de bedoeling om het in de loop van 2018 af te
ronden.
Plan 2018
Zie plan 2017

4. Onderzoek en innovatie
OVONED is als erkende brancheorganisatie voor de legsector indiener van de aanvraag voor
verbindendverklaring van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de legpluimveeketen (AVV).
De uitvoering wordt uitbesteed aan AVINED. Omwille van de leesbaarheid is de nadere uitwerking
van de AVV ondergebracht in het jaarplan AVINED.

5. Retributies nationaal plan residuen (NPR) eiersector
Resultaten
De inning van de retributies voor het NPR eiersector wordt uitgevoerd door AVINED. Omwille van de
leesbaarheid is de beschrijving van de plannen voor 2018 ondergebracht in het jaarplan AVINED.

6. Salmonella aanpak legsector
De Salmonella aanpak blijft een belangrijk aandachtspunt. De uitvoering daarvan is uitbesteed aan
AVINED, ook vanwege de nauwe verwevenheid met de aanpak in de pluimveevleessector. 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 OVONED begroting.
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