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In aanvulling op de Nieuwsbrief van december 2021 hier enkele onderwerpen die specifiek voor de 
geborgde pluimveedierenarts van belang zijn. 
 
 
VBI-systematiek pluimvee  
De nieuwe VBI systematiek kent een aantal wijzigingen die effect hebben op de geborgde 
pluimveedierenarts. Ook blijft een aantal zaken ongewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste punten 
op een rijtje.  
Het volgende verandert niet: 

- De VBI wordt na afloop van het kalenderjaar berekend en getoetst op basis van de gegevens 
in de databank CRA.    

- Indien de VBI zich boven de actiewaarde bevindt wordt de dierenarts aangeschreven door de 
certificerende instelling om deel te nemen aan het VBI-verbetertraject.   

Het volgende verandert wel: 
- VBI is niet langer een getal van 0,0 -1 maar een getal zoals de DDD. Voor de pluimveesector 

zullen er drie VBI getallen komen, namelijk voor reguliere vleeskuikens, traag groeiende 
vleeskuikens en kalkoenen.  

- De actiewaardes zijn in 2021 vastgesteld op regulier 26, traag groeiend 15 en kalkoenen 20. 
Dit komt overeen met fase 0 van de sectorale overgangswaardes.  

- Bij het berekenen van de VBI worden de structureel hooggebruikers niet meegenomen in de 
berekening. Van een structureel hooggebruiker is sprake wanneer op moment van de VBI-
berekening en toetsing, deze in de voorgaande twee jaren een DDD boven de actiewaarde 
heeft.  

 
Ter informatie: AVINED-hygiënescan per 20 oktober vernieuwd  
Pluimveehouders vullen in het kader van het private kwaliteitssysteem van de sector (IKB’s) 
tenminste jaarlijks de AVINED-hygiënescan in. Het kan als pluimveedierenarts nuttig zijn om op de 
hoogte te zijn van de hygiënescan en de daarin naar voren gekomen aandachtspunten. In de 
vernieuwde hygiënescan worden tevens praktische tips gegeven. De vernieuwde hygiënescan kan 
ook gemakkelijker door pluimveehouders gedeeld worden met derden, zoals de bedrijfseigen 
dierenarts, door de resultaten te downloaden in een PDF bestand.  
Het is geen verplichting vanuit de regeling geborgde pluimveedierenarts om kennis te nemen van de 
ingevulde hygiënescan, maar kan bijvoorbeeld wel van toegevoegde waarde zijn bij het opstellen van 
het Bedrijfsgezondheidsplan.  
Lees hier meer over de vernieuwde hygiënescan. De AVINED-hygiënescan is zorgvuldig samengesteld 
en suggesties ter verdere verbetering kunt u doorgeven aan AVINED (sanne.van.zanen@avined.nl)  
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