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Agenda 
 7 januari: opendeur biolegkippenbedrijf familie Coens-Vandevoorde (Ruiselede) – gaat niet door voor 

het grote publiek!  

 12-15 januari: Agriflanders in Flanders Expo te Gent. Kom ons bezoeken op stand 1673! 

 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://pluimvee.be/magazine/87 . 
Contacteer Hilde De Wachter voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 (0)13 29 46 04

Samenvatting vogelgriep afgelopen week 
België 
De situatie in België blijft onveranderd. Tot op heden zijn er in ons land dus nog geen besmettingen met 
vogelgriep gemeld (noch op bedrijven, noch bij wilde vogels). In onze buurlanden blijft het virus echter wel 
aanwezig, waardoor het belangrijk is om de opgelegde maatregelen strikt na te leven om zo een eerste 
Belgische haard te vermijden. De bioveiligheid op het bedrijf is van cruciaal belang! 
 
Frankrijk 
Er is nu ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij ver buiten de afgebakende gebieden. Deze 
ligt in het departement Deux-Sèvres, halverwege Frankrijk in de regio Poitou-Charentes. Er zijn nu reeds 
89 haarden gedetecteerd.  
 
Duitsland 
Opnieuw uitbraken in kalkoenenhouderijen in Niedersachsen gemeld in de reeds afgebakende gebieden 
rond Cloppenburg en Oldenburg. Er zijn ook nog een aantal ernstige verdenkingen in onderzoek. Het 
risico bestaat dus dat het virus in de regio nu in de sector begint te circuleren, wat zeker geen gunstige 
evolutie is gezien de hoge pluimveedensiteit. 
 
De Europese situatie kan u grafisch bekijken op deze kaart voor de uitbraken bij pluimvee, en op deze 
kaart voor de uitbraken bij wilde vogels (bron: ADNS). Het FAVV heeft gisteren een tabel opgemaakt, 
waarin de Europese situatie tot dan is samengevat. De cijfers over het aantal getroffen commerciële 
bedrijven en hobbyhouderijen zijn indicatief, in die zin dat de grens tussen beide arbitrair gelegd is op 
1.000 dieren.  
 
Uit de tabel blijkt dat het nog steeds de eenden- en ganzenhouderij in Frankrijk en Hongarije is die het 
zwaarst getroffen wordt door AI. Daarnaast lijkt de ziekte zich ook in de Balkan en Centraal- en Zuidoost-
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Europa uit te breiden. Zo hebben Slovakije, Kroatië en Roemenië nu ook uitbraken, telkens op 
hobbyhouderijen. In Bulgarije zijn de uitbraken ook fors gestegen. Er worden in die regio ook meer 
besmette wilde vogels gesignaleerd. Ook Oekraïne heeft te kampen met het virus, net over de 
Roemeense grens. De besmetting bij wilde vogels in Ierland moet nog officieel als HPAI bevestigd 
worden; het geval in Italië is een H5N5-besmetting met dezelfde hoogpathogene H5 als deze van H5N8. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV, Franse Overheid) 
 
 

Positieve EU-pluimveevooruitzichten in de komende 10 jaar 
De Europese Commissie publiceerde een rapport waarin vooruitgeblikt wordt naar de periode tot 2026. 
Daarin wordt verwacht dat door de groeiende wereldbevolking ook de vraag naar vlees zal stijgen. Deze 
stijging wordt geschat op zo’n 13,5% of 42,6 miljoen ton. Dat is minder dan de vorige jaren, maar het is 
nog steeds het equivalent van de totale jaarlijkse vleesproductie in de EU. 90% van de Europese 
vleesproductie zou voor Europa zelf zijn, de rest moet geëxporteerd worden naar derde landen.  
 
Van de vleessoorten lijkt pluimveevlees als winnaar uit de bus te komen. Zowel de productie als de 
consumptie worden verwacht te stijgen in de periode 2016-2026, respectievelijk met 5,1% en 4,5%. De 
productie zal het meeste toenemen in landen als Hongarije, Polen en Roemenië. Pluimveevlees heeft het 
imago gezond en goedkoop te zijn en biedt geen problemen qua religie voor de consumenten, waardoor 
het een populaire vleessoort is. 
 
De wereldwijde vraag naar pluimvee blijft ook stijgen, al zal het met gemiddeld 2,4% per jaar lager zijn dan 
tijdens de vorige 10 jaar waarbij er nog 4,4% groei per jaar was. De stijging zal te wijten zijn aan de vraag 
van het Midden-Oosten, sub-Sahara Afrika en Azië. Op de wereldmarkt is Brazilië nog steeds een sterke 
speler, maar door de Braziliaanse crisis is daar in het binnenland momenteel ook een grotere vraag naar 
(goedkoop) kippenvlees. De EU-export zal ongeveer 15% stijgen tegen 2026. Wel wordt verwacht dat de 
EU meer lagere-kwaliteit en goedkopere delen zal exporteren die minder gewenst zijn door de Europese 
consumenten (vleugels, billen) en dat ze meer gewenste delen zal importeren zoals borstfilets en 
gekookte bereidingen. De prijzen zullen ook meer onder druk staan door de hogere competitie op de 
wereldmarkt.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Nieuwe importheffing pluimveevlees Zuid-Afrika 
Zuid-Afrika stelt een nieuwe, tijdelijke, importheffing in van 13,9% voor Europees bevroren, niet-ontbeend, 
pluimveevlees vanuit de Europese Unie. Deze nieuwe heffing geldt tot en met 3 juli 2017. De Europese 
pluimvee-industrie ontkent echter al jaren dat er sprake zou zijn van ‘dumping’ van pluimveevlees in het 
land. Door een handelsovereenkomst is ‘dumping’ de enige reden waarom Zuid-Afrika een importheffing 
mag instellen voor het pluimveevlees.  
 
Zuid-Afrika is de grootste afnemer van het Europese pluimveevlees. Uit cijfers van de Europese 
Commissie blijkt het tijdens de eerste 10 maanden van 2016 te gaan om 234.270 ton of 17,4%. Gevreesd 
wordt dat deze tijdelijke importheffing vooral een voordeel zal bieden aan andere exporteurs als Amerika 
of Brazilië.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
 
 

Zuid-Korea kampt met eiertekort 
Al meer dan 30 miljoen kippen zijn geruimd na besmettingen met vogelgriep in Zuid-Korea. De eerste 
uitbraak met H5N6 dateert reeds van oktober 2016. Volgens de Bangkok Post zou ongeveer 1/3 van de 
leghennen geruimd zijn. Daardoor is er nu een tekort aan eieren en swingen de prijzen de pan uit. Zuid-
Korea doet er nu alles aan om de import van eieren en eiproducten vlotter te laten verlopen. Zo zijn de 
tarieven om eierproducten te importeren tijdelijk geschrapt.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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Volgende week Agriflanders 
Volgende week vindt de tweejaarlijkse beurs Agriflanders weer plaats in Flanders-Expo te Gent. Op deze 
grote landbouwbeurs kan u onze organisatie ook terugvinden in hal 1 (stand 1673). U bent er van harte 
welkom voor een babbel, gecombineerd met een hapje en een drankje! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Inhoud januarinummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: Pluimveehouders zijn geen criminelen! 

 Vooruitblik op Agriflanders  

 Nieuwigheden op Agriflanders met link naar de pluimveesector 

 Situatie vogelgriepdreiging 

 Hoe vogelgriep wereldwijd aanpakken 

 Legkippenhouders zijn onvoldoende op de hoogte van de vaccinatiemogelijkheden tegen 

Salmonella  

 Ziekmakers in de darm elimineren met humusbestanddelen 

 Tweejaarlijks landbouwrapport (LARA) voorgesteld 

 Pluimveevoeder op basis van insecten: theoretische denkoefening of de toekomst? 

 De pluimveesector in Thailand 

 Overzicht marktprijzen 2016 

 Gebruikelijke rubrieken: juridische info, markten en kort nieuws 

 

  

http://www.agriflanders.be/
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2015: Prijs abonnement maandelijks vakblad PLUIMVEE & wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL: België: € 95 – Buitenland: € 110 
Vragen of opmerkingen i.v.m. de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@pluimvee.be of bel 0496 244 954. 
Overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding. 
 

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 03/01/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,54 7,2 -0,53 7,65 -0,37 7,86 -0,14 8,74

72,5 -0,54 5,96 -0,53 6,41 -0,37 6,62 -0,14 7,5

67,5 -0,51 5,52 -0,40 6,17 -0,11 6,41 -0,12 7,34

62,5 -0,48 5,07 -0,26 5,92 -0,06 6,15 -0,12 6,92

57,5 -0,45 4,6 -0,22 5,45 -0,06 5,67 -0,10 6,25

52,5 -0,40 4,08 -0,18 4,88 -0,30 4,66 -0,26 4,95

47,5 -0,37 3,58 -0,35 4,03 -0,35 4,08 -0,35 4,13

42,5 -0,34 3,15 -0,31 3,6 -0,31 3,65 -0,31 3,7

XL 7,9 8,35 8,56 9,44

L 6,22 6,87 7,11 8,04

M 5,3 6,15 6,37 6,95

S 4,08 4,53 4,58 4,63

Prijzencommissie Deinze 
(bron: www.deinze.be)

Van Tot Van tot

Extra zware soepkippen

+3.5 kg

Bruine soepkippen

1.8 – 2.0 kg

Witte soepkippen

1.6 – 1.8 kg

Braadkippen

(incl. toeslag Belplume )

Konijnen

ABC-prijs (bron FV “ABC”)

(incl. toeslag Belplume )

+0,01 0,02 0,04

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 28 december markt van 4 januari

+0,02 0,24 0,26 0,26 0,28

0,03 0,05

-0,02+0,01 -0,05

week 51: 0,83 // week 52: 0,83 // week 1: 0,83

+0,03 0,81 0,83 0,84 0,86

-0,15 2,35 2,20

-0,03 -0,04

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA%20week52.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

