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NOP-bestuurders doen
mee met monitoring
Bestuurders van de LTO/NOP-kring leg-

hennenhouders gaan hun zittende ofko-
mende koppels leghennen aanmelden voor
de brede praktijkmonitoring voor leghen-

nen. Dit hebben ze vorige week afgespro-

ken. Enkele van hen hebben nu al koppels

in de praktijkmonitoring. De bestuurders

willen hiermee een voorbeeld stellen, om-

dat de deelname van legpluimveehouders

aan de praktijkmonitoring tot nu toe tegen-

valt. Medio februari waren nog geen 25 leg-

koppels en minder dan 15 opfokkoppels

aangemeld. Bij de opzet van de monitoring
was de inzet 200 legkoppels te gaan moni-
toren, waarvan de helft ook in de opfok.

Het doel van die praktijkmonitoring is

tweeledig. Enerzij ds informatie verzamelen

over het houden van onbehandelde dieren,

zodat het management geoptimaliseerd en

mogelijke schade aan de dieren geminima-

liseerd kan worden. Anderzijds kan de in-
formatie gebruikt worden in het evaluatie-

overleg in20l7 met de staatssecretaris van

EZ over het effect van het weglaten van in-
grepen, in dit geval de snavelsbehandeling.

Wanneer de deelname aan de praktijkmo-
nitoring zo laag blijft, kunnen er geen har-

de conclusies uit worden getrokken en valt

de basis onder de evaluatie weg.

Behandelen van de snavels van leghen-

nen wordt wettelijk verboden per 1 septem-

ber 2017 . Tenzij (uit een monitoring) zou

blijken dat door het weglaten van deze in-
greep het dierenwelzijn sterker wordt aan-

getast dan door het toepassen van de in-
greeP.

Enkele supermarktketens vragen al enige

tijd eieren van hennen zonder snavelbe-

handeling. NOP/LTO gaat (via de eierhan-

del) die pluimveehouders vragen zich aan

te melden voor de praktijkmonitoring.
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AgruniekRijnvallei wil haar aandeel overdragen.
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Overname broeder¡i Verbeek
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Broedeieren onderweg naar de broedkasten bij Verbeek Broederij & Opfok. Het meerderheids-

aandeel van overkoepelende holding Ovogenetics wordt overgedragen

Groupe Grimaud. Grimaud is producent

van de Novogen-hennen waarvan Verbeek

broedeieren, kuikens en jonge hennen le-

vert.
Volgens Paul van Boekholt, manager

voor Noord-Europa bij Novogen, past de

nieuwe stap in de richting die al was inge-

zet. In de rechtstreekse betrokkenheid bij
Verbeek ziet Groupe Grimaud meer moge-

lijkheden voor distributie in de Europese

markt. ,,Verbeek stond al dichtbij. Dit is een

bevestiging van de nauwe banden die er al

zijn tussen Verbeek en Novogen] zegTvaÍ

Boekholt. Met de afzetmogelijkheden van

Verbeek ziet Novogen l<ansen om nieuwe

markten te openen voor fokmateriaal door

eerst het eindproduct in de markt te kunnen

zetteî.
De nieuwe aandeelhoudersstructuur zal

geen gevolgen hebben in de praktische or-

ganisatie van Verbeek, aldus Herman Brus,

algemeen directeur bij Verbeek Broederij en

Opfok. Brus spreekt van een prima ontwik-
keling voor de organisatie, die steeds meer

focus heeft op Europa. Sinds Verbeek meer

op de Europese markt is gaan acteren, slo-

ten de activiteiten minder aan bij de belan-

gen van de leden van coöperatie Agrunie-
kRijnvaltei, die op Nederland georiênteerd

is. Daarnaast kan Verbeek volgens Brus bij-
dragen aan de verdere ontwikkeling van

Novogen- activiteiten.

Pluimveehouder¡j 46e jaargang - 25 maai2o16

Coöperatie AgruniekRijnvallei is voorne-
mens het meerderheidsaandeel in Ovogene-

tics, de holding waaronder Verbeek Broede-

rij & Opfokvalt, over te dragen aan Genesis

Investments. Dat bevestigt aigemeen direc-

teur van AgruniekRijnvallei Martin Grift.
Het voorstel hiertoe wordt 12 april aan de

leden van de coöperatie voorgelegd. De

strategie van AgruniekRijnvallei was al lan-

ger om zich meer te richten op de kerntaken

voe¡ plant en winkeis, licht Grift het besluit

toe. Bovendien speelde het risicoprofiel van

Verbeek een rol bij het voornemen de aan-

delen van de hand te doen, zegt Grift'
De resultaten van de onderneming ston-

den meerdere jaren onder druk' Uit het
jaarverslag van AgruniekRijnvallei over

2014 blijkt dat de coöperatie in 2014 onder

druk van de banken voor financiële ruimte

voor Verbeek moest zorgen, vanwege forse

verliezen bij de onderneming. Resultaten

over 2015 zijn irog niet gepubliceerd'

Mits de leden van AgruniekRijnvallei ak-

koord gaan, komt het meerderheidsbelang

van 657o van de aandelen in handen van

Genesis Investments. Deze organisatie is in
oprichting. Ze is eigendom van Frédéric

Grimaud (directeur van Groupe Grimaud)
en leden van het management van Verbeek

en Novogen. De andere 35o/o van de aande-

len in Ovogenetics is sinds begin 2015 in
handen van de Franse fokkerijorganisatie
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