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Beste BPV leden.
Op 8 april hebben we als BPV onze algemene ledenvergadering gehouden. Omdat niet allen
van u in staat waren deze bijeenkomst te bezoeken daarom deze nieuwsbrief met wat
wetenswaardigheden die voor u van belang kunnen zijn.
We hebben tijdens deze vergadering afscheid genomen van dhr. Wim Strous.
Wim heeft ons bestuur 4 jaar op een actieve manier ondersteund waar we hem zeer dankbaar
voor zijn.
Nieuw bestuurslid is dhr. Willem van Mourik uit Dreumel uit het land van Maas en Waal.
We heten Willem van harte welkom en hopen dat hij een goede en plezierige tijd heeft in het
bestuur BPV.
Het voorstel vanuit BPV om te komen tot een gezamenlijk moment van bloedtappen AI
wordt opnieuw bij het overleg van de werkgroep AI en uitloop ingebracht.
Om het haantjes project vlot te trekken zal er opnieuw contact gezocht worden met Bionext,
Skal en E.Z. zodat ook hiervoor certificering mogelijk wordt. Grootste struikelpunt op dit
moment is niet de afzet maar het aantal m2 uitloop wat beschikbaar moet zijn per haantje.
Kuikens van biologische moederdieren. In Duitsland is momenteel een grote broederij met
een overschot aan biologische kuikens van biologische moederdieren. In dit kader heeft u dan
ook een brief van Skal ontvangen met de mededeling dat u kuikens van biologische
moederdieren op moet zetten indien deze voorradig zijn.
Na overleg met de diverse broederij in Nederland is een brief aan Skal verstuurd waarin de
volgende argumenten vermeld worden:






Onduidelijkheid van beschikbaarheid kuikens en wat vooral belangijk is herkomst
Onduidelijkheid van ontheffingaanvraag (ingangsdatum e.d.)
Mogelijk geen keuzevrijheid van ras(sommige rassen passen niet op bepaalde bedrijven
wat betreft b.v. pikkerij )
Door importkuikens van onbekende broederijen zouden we graag vooraf de kwaliteit
gegarandeerd hebben dit is op korte termijn erg lastig
Het is in Nederland niet mogelijk om tot op heden bio kuikens te produceren, geen
regelgeving, dus is het vreemd om ze wel te importeren

Naar aanleiding hiervan is er een gesprek geweest tussen BPV bestuursleden en mensen van
het Skal.
Het was een positief gesprek waarbij is aangegeven dat de brief van uit het Skal m.b.t.
biologische eendagskuikens is verstuurd om juridische redenen. Er is door een Duitse
leverancier van biologische eendagskuikens een klacht ingediend bij de Europese commissie
tegen de NL staat inzake de verplichting van biologische 1dags kuikens.
Naar aanleiding hiervan is besloten om een brief te schrijven naar biologische
pluimveehouders waarbij gesteld wordt dat pluimveehouders en opfokorganisaties
schriftelijk moeten aangeven waarom er op dit moment geen biologische 1dagskuikens
kunnen worden geleverd. Wanneer dit gebeurt is er op dit moment niks aan de hand,maar
op termijn (1 jaar) zal hoogstwaarschijnlijk wel gehandhaafd gaan worden op dit punt.
De mogelijkheid om in andere landen na 6 wk om te schakelen naar biologische dieren zal
door EU regelgeving komen te vervallen!
Er zijn ondertussen gesprekken geweest met EZ en kuikenbroeiers inzake toekomstige
regelgeving voor biologische moederdieren.
Door de kuikenbroeiers is beloofd dat de voorgestelde regels eerst met de sector(BPV) zal
worden overlegd.
Dit zal zeker kostprijsverhogend werken ,maar zal ook een onderscheidend punt t.o.v.
andere pluimveehouderij kunnen zijn naar mijn mening!!
We krijgen met elkaar dus wat tijd om een en ander goed te regelen,laten we die tijd dan
ook goed gebruiken.
In dit overleg is afgesproken om als BPV en Skal minimaal 1 maal per jaar bij elkaar te komen
om elkaar te informeren over biologische pluimveeaangelegenheden.
Een ander overleg dat binnenkort plaats vind is dat tussen BPV, Avined en Biohuis als
biologische sector willen we een volwaardige gesprekspartner zijn inzake regelgeving en
onderzoek, hetzelfde geld voor onze collega’s, varkens en melkveehouders uit de biologische
sector.
Door het wegvallen van het produktschap is hierin een hiaat ontstaan dat we op deze
manier hopen op te vullen.
Helaas worden we op dit moment geconfronteerd met een nieuw geval van
LPAI,hoogstwaarschijnlijk een laagpathogeen type ,maar het zal je maar treffen!!
We wensen deze familie die ook BPV lid is heel veel sterkte in deze hele moeilijke periode
waarin van alles op je af komt en vaak andere mensen en instanties de beslissingen nemen
over jouw bedrijf en dieren.
Op 2 juli is op het bedrijf van de fam. van Woudenberg een open deur dag. U bent van harte
welkom om deze dag te bezoeken. Speciaal deze dag zijn de proeverijen van de
Biomeerwaarde producten.
Een aparte uitnodiging hiervoor is bijgevoegd.
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