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Beste BPV leden,

Spannende tijden:
Het zijn spannende tijden in de pluimveehouderij de laatste weken. We leven mee met de
ondernemers en gezinnen die getroffen zijn door de vogelgriep en hopen dat ze de draad weer
een beetje kunnen oppakken als het een en ander achter de rug is.
Gelukkig waren er bij deze AI uitbraak geen biologische bedrijven  betrokken, zodat niet met
een beschuldigende vinger naar onze bedrijven met uitloopkippen kan worden gewezen als
oorzaak van besmettingen.
Wel worden we op dit moment al meerdere weken gedwongen om onze dieren binnen te
houden. Als BPV zijn we  nauw betrokken bij overleg met ministerie en andere geledingen
binnen de pluimveehouderij over maatregelen en gevolgen inzake de vogelgriep. Dat wil niet
zeggen dat we ook altijd onze zin krijgen!
Tijdens het technisch overleg met het ministerie, waarin we ook vertegenwoordigd zijn, bleek
dat de ophokplicht nog niet kan worden ingetrokken. De risico’s op besmetting worden op dit
moment nog te hoog ingeschat om hier op korte termijn verandering in aan te brengen. Dat
het einde van deze “griepgolf” nog niet in zicht is, blijkt wel uit de recente uitbraken net over
de grens in Duitsland.
Als BPV staan we nog steeds op het standpunt dat we willen meewerken aan
crisismaatregelen, maar dat we tegen een structurele ophokplicht zijn voor onze dieren! Het
feit dat onze biologische kippen buiten kunnen lopen is een belangrijk argument voor de
kopers van onze kippen, vlees en eieren. We zullen dan ook alles in het werk stellen om zo
snel als verantwoord is, onze kippen weer in de uitloop te krijgen.
Als biologische pluimveehouders geeft dat ons tevens de verplichting om die uitloop dan ook
zo optimaal mogelijk in te richten. Een goed ingerichte uitloop biedt volop
schuilmogelijkheden voor de kippen, weert watervogels uit de uitloop en verkleind dus de
kans op AI besmetting en is zo ook het visitekaartje voor de biologische sector. Alle reden om
hier volop mee aan de slag te zijn.
Minstens net zo belangrijk is de hygiëne op onze bedrijven. Dus mijn oproep is: mensen blijf
scherp op de hygiëne op uw bedrijf, ook als het “gevaar” weer een beetje lijkt geweken.

Toekomst:
Als biologische pluimveehouderij zullen we naar de toekomst moeten kijken en ons blijven
onderscheiden van anderen. We willen ook straks onze producten blijven verkopen als
gegarandeerde biologische producten, die een meerwaarde bieden voor de consument en dus
ook voor ons. Oftewel, hoe ziet onze sector er over 5 à 10 jaar uit? In dit kader wordt er op dit
moment bijvoorbeeld  al nagedacht over het vermarkten/afmesten van de ééndagshaantjes van



biologische hennen. En het al dan niet verlengen van de biologische keten door ook de
moederdieren biologisch te houden. Ontwikkelingen staan niet stil op dit gebied en als BPV
zullen we mee moeten blijven praten over de veranderingen in onze sector, zodat er niet over
onze hoofden regelingen worden getroffen.
In deze tijd van het jaar hebben we de neiging om terug te kijken en dan mogen we als
biologische pluimveehouders niet ontevreden zijn en vol vertrouwen naar de toekomst kijken .

Markt:
Als bestuur van de BPV hebben we besloten om te stoppen met de financiering van het ei-
prijsinformatie systeem. In de praktijk blijkt  dat de meerwaarde van het systeem door een  te
geringe deelname verloren gaat.
Als u toch interesse in een ei-prijssysteem heeft kunt u eens rond kijken op de website van
iSTEP. www: transparanteeierprijzen.nl

Dier Gezondheid Fonds:
Als BPV zijn we nauw betrokken bij de vaststelling van de tarieven van het DGF. Zoals u
begrijpt verlopen deze gesprekken soms moeizaam. We doen er als bestuur alles aan om te
komen tot een redelijke verdeling tussen de sectoren.

Het bestuur van de Biologische Pluimvee Vereniging wenst u allen hele fijne kerstdagen toe
en een gelukkig en gezond 2015.


