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1 | VERSTERKING IKB EI
Betere communicatie
Om IKB Ei 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 Ei

·
·
·

Efficiënter gebruik en betere kwaliteit data
OVONED maakt voor IKB Ei 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 we verbetertrajecten voor:
Het verbeteren van de datakwaliteit
Efficiënter werken met data voor o.m. IKB Ei 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 Ei.
De raad besluit over de wijzigingen in IKB Ei, nadat deze zijn besproken door het Centraal College
van Deskundigen (CCvD) IKB Ei.

IKB Ei aangemeld voor ketenborging.nl
IKB Ei 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. IKB Ei zit in de laatste fase voor acceptatie, die we begin
2020 verwachten.

Aanbevelingen Sorgdrager afgerond
In 2019 is het merendeel van de aanbevelingen uit de rapporten van de Werkgroep Versterking
Zelfregulering Eierketen (WVZE) en van de onderzoekscommissie Sorgdrager afgerond. Deze
acties hebben onder meer gezorgd voor een sterk IKB Ei systeem met de beste garanties voor
afnemers.

Inzicht veilig gebruik producten en middelen
In 2019 is geïnventariseerd welke producten en middelen IKB Ei-deelnemers gebruiken en hoe
zij deze veilig kunnen inzetten. Inmiddels is 90% van deze producten geborgd via het IKB
Ei-certificatieschema.

Uitwisseling sectorinformatie met inkopers
In juni 2019 hebben we een strategiemiddag georganiseerd met retailers, afnemers en
vertegenwoordigers uit de eierketen om sectorinformatie uit te wisselen in relatie tot het kwaliteitsbeleid.

Programma Monitoring Kritische Stoffen
Eieren van IKB Ei-deelnemers worden onderzocht op de aanwezigheid van residuen van verboden
stoffen, diergeneesmiddelen of contaminanten.
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Uitgevoerde analyses MKS IKB Ei per stofgroep in 2019
EIEREN
Stofgroep
A6 – verboden stoffen
B1 – antibacteriële stoffen
A6 – verboden stoffen
B2c - biociden
B2e – NSAID’s (pijnstillers)
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2 > overschrijding van MRL*
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0

*Dit is conform IKB Ei voorschriften door de deelnemers gemeld bij de NVWA. NVWA heeft de meldingen opgevolgd.

In 2020 worden de resultaten teruggekoppeld aan de deelnemers waar de monsters zijn genomen
via Mijn AVINED.

2 | PROMOTIE EIEREN
Sinds 2014 werkt OVONED via de campagne ‘Altijd weer voor een ei’ aan het versterken van het imago van het ei en geven we een
positieve impuls aan de eierverkopen. Het ontwikkelde materiaal wordt in 2020 overgedragen aan Stichting Blij met een Ei.
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3 | ONDERZOEK EN INNOVATIE
Voor de eiersector is in 2019 collectief onderzoek uitgevoerd in het kader van de Onderzoeks- en
Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. In 2019 is onderzoek uitgevoerd op de terreinen:
• diergezondheid en dierenwelzijn
• voedselveiligheid en volksgezondheid
• vermindering milieu-emissies
Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op de website van AVINED.

4 | SALMONELLA-AANPAK
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 OVONED vindt bijvoorbeeld afstemming met de overheid (LNV, NVWA en RVO) en de
diervoedersector plaats over het beleid en over de ontwikkelingen. Dit gebeurt vaak in samenwerking
met de vleessector.

5 | INNING RETRIBUTIES NATIONAAL PLAN
RESIDUEN EIERSECTOR
De inning van de retributies voor het nationaal plan residuen eiersector (NPR) van de NVWA wordt
uitgevoerd door AVINED. Door de inning via AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector
bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol.

6 | 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 OVONED in 2019.

Staat van baten en lasten over 2019
Opbrengsten €

Kosten €

Omzet
Deelnemersbijdrage

691.049

Ontvangen bijdragen Promotie eierconsumptie

60.686

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

61.727
813.462

Projectkosten
Monitoring Kritische Stoffen

184.114

Gemaakte kosten met nog beschikbare PPEsubsidie (t.b.v. onderzoek)*

70.077

Promotie eierconsumptie

60.686

Overige projectkosten

28.381
343.258

Personeelskosten

307.356

Kantoorkosten
Kosten automatisering voor ICT-systemen

36.731

Overige kantoorkosten

16.984
53.715

Algemene kosten
Assurantiepremie
Accountantskosten (databases, jaarrekening)
Advieskosten
Overige algemene kosten

7.008
6.903
27.649
7.598
49.158

Resultaat voor bestemmingsreserves:
*Eindafrekening PPE-subsidie vond in 2019 plaats.

OVONED

De stichting OVONED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties:
LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI en houdt zich onder andere bezig met het kwaliteitsbeleid voor de eiersector.

€ 59.975

