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Oktober  2014. 

 

Beste BPV leden, 

 

Wij zijn al een tijdje als nieuw bestuur aan de slag.  

De eerste bestuursvergadering hebben we achter de rug. 

Op deze vergadering zijn de taken herverdeeld. Onderstaand een lijstje met namen, functies 

en telefoonnummers. Dit is handig om bij de hand te hebben, wanneer er vragen zijn kunt u 

die gelijk aan de juiste personen stellen.  

 

Bestuursleden BPV 

Willem Remijnse: voorzitter.                     06-50261838 

Wijnand v.d.Mheen: penningmeester  

Wim Strous: vicevoorzitter 

Henk Spruijt: bestuurslid  

Danielle Kanninga: bestuurslid 

06-24757745 

06-27554061 

06-57552760 

06-41506355 

Edward Satkowski: bestuurslid 

Nelleke Blok: extern secretaris 

 

06-53935054 

06-10785061 

 

Functies voor zover niet vermeld. 

afgevaardigde NOP kringleg: Henk     

afgevaardigde werkgroep DGF: Edward en Daniëlle  

afgevaardigde werkgroep AI en uitloop: Edward en Daniëlle  
afgevaardigde Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg: Edward en Daniëlle 
afgevaardigde Bioraad: Willem  

(Bioraad heeft adviserende stem, geen besluitvorming. Bestuur Biohuis neemt besluiten.) 

afgevaardigde/bestuurslid Biomeerwaarde Kip: Wijnand  

afgevaardigde /bestuurslid Biomeerwaarde Ei: Henk  
afgevaardigde Bionext ketenwerkgroep vlees en eieren: Nelleke voorzitter, Willem 

ketenwerkgroep lid.  

 
Diergezondheidsfonds 

Onze voorzitter heeft een gesprek gevoerd met dhr. Eric Hubers voorzitter  van de werkgroep 

Dier Gezondheid Fonds om het standpunt van de biologische sector uit te leggen, wel met als 

doel om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor de verdeelsleutel van de afdrachten. 

In dit gesprek is naar voren gekomen dat we als biologische sector niet onwelwillend staan ten 

opzichte van premiedifferentiatie naar risico, maar de hoogte van die premie zoals nu 

voorgesteld vinden wij te hoog. Tevens vinden wij dat bedrijven die zowel vrije uitloopkippen 

als scharrel op 1 bedrijf hebben een hogere premie zouden moeten betalen dan op dit moment 



het geval is, omdat bij ruiming alle dieren geruimd zullen moeten worden. 

 

Bemonstering AI 

Ook is aangegeven dat in de ons omringende landen een veel soepeler beleid wordt gevoerd 

op het gebied van bemonstering op AI waardoor de kans om iets te vinden dus ook veel 

kleiner is. Onze vraag is: zullen we op dit gebied ook niet moeten komen tot uniforme 

regels?! Kortom er zijn nog wel enige hobbels te nemen op dit gebied,….wordt vervolgd. 

 

Biologische broederij Duitsland 

 In Duitsland in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is recent een biologische broederij 

gestart, de Bio Brüterei GmbH. Dit bedrijf wil biologische eendagskuikens gaan produceren, 

zodat ook die schakel van de productieketen aan de eisen van de biologische regelgeving zal 

voldoen. De biologische ouderdieren worden geleverd door Groupe Grimaud en zijn van de 

Novogen lijn.  

De Europese biologische regelgeving staat het gebruik van conventionele eendagskuikens toe, 

als er geen biologische voorhanden zijn. De Bio Brüterei wil voorzien in een constante 

aanvoer van biologische eendagskuikens op behoorlijke schaal, te beginnen in Duitsland, met 

toekomstplannen voor uitbreiding richting andere Europese landen. Dit zou betekenen dat 

biologische opfokkers volgens de biologische regelgeving verplicht zijn om deze biologische 

eendagskuikens af te nemen. Dit betekent dan dat er geen rassen keuze meer zou zijn voor de 

legpluimveehouder . 

Als BPV vinden wij geen rassenkeuze een slechte zaak en zijn in overleg met anderen,o.a 

broederijen/overheidsinstanties in Nederland, om in de toekomst toch keuzevrijheid te 

behouden op dit gebied. 

 

Overleg Noord Europese biologische pluimveehouders 

Voor  biologische pluimveehouders van Noord Europa is er minimaal 1 x per jaar een 

gezamenlijk overleg. Dit vindt ieder jaar in een ander land plaats. 

Dit jaar kwam men bij elkaar in Finland en namens de BPV zijn Nelleke Blok en Jaap van 

Deelen hier heen geweest. In dit overleg komen onderwerpen als Europese en landelijke 

regelgeving, marktprijzen en toekomstverwachtingen voorbij. Ook worden meerdere 

pluimveebedrijven in het gastland bezocht. 

Het verslag hierover is bijgevoegd. 

 

EU regelgeving 

De EU regelgeving voor de gehele biologische sector staat voor een herziening. Het eerste 

concept van de voorgestelde wijzigingen  is door alle landen op verschillende onderdelen 

afgekeurd . Binnenkort komt er een tweede voorstel waar we uiteraard de nodige aandacht aan 

zullen besteden en waar we zo nodig op zullen reageren. 

Tevens zijn er vanuit de ketenwerkgroep pluimvee en eieren van Bionext aanbevelingen 

gedaan richting IFOAM en Biohuis. 

Op deze wijze proberen we als BPV invloed te houden op de regelgeving voor onze sector 

met als doel geen onwerkbare situaties te laten ontstaan opdat we ook in de toekomst met 

onze bedrijven op een aanvaardbare manier een boterham kunnen blijven verdienen. 

En dat vraagt veel tijd en overleg en creativiteit van de BPV bestuursleden, maar als iedereen 

zijn/haar steentje bijdraagt gaat dat lukken. 

 

 

 

 



Biomeerwaarde Ei 

Ook hard gewerkt wordt er op dit moment bij Biomeerwaarde Ei om de boel op de rails te 

krijgen en straks met volle kracht van start te gaan. Alle succes gewenst bij dit vernieuwend 

initiatief dat met argusogen en grote belangstelling wordt gevolgd door alle geledingen uit de 

pluimveesector. 

 

Biobeurs 2015 

Als BPV zullen we ons (samen met Biomeerwaarde Kip en Ei) weer presenteren op de 

biobeurs. Deze wordt gehouden op 21 en 22 januari 2015 in de IJsselhallen te Zwolle. Bij 

deze wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Website BPV 

Ook wordt er op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van de website van de BPV. 

U ziet het achter de schermen gebeurt er meer dan je van de voorkant soms ziet. 

 

Namens  het bestuur van de BPV wens ik een ieder een goede tijd toe en  

vooral veel plezier in het werk. 

 

Willem Remijnse, 

voorzitter. 

 

  
 

 


