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Agenda 
 24 maart: Opendeurdag 2 nieuwe moederdierenstallen. Vanaf 16u bent u welkom bij de familie 

Roelens-Ghekiere in Gullegem (Daalstraat 97). Klik hier voor meer informatie. 

 31 maart: Statutaire Algemene Vergadering Limburg. Vanaf 18u45 start het statutaire gedeelte met 

diner in Wilderen. Voorafgaand wordt opnieuw een uitstap georganiseerd. Voor meer informatie en 

inschrijvingen kan u hier terecht. 

 31 maart: Algemene Vergadering Oost-Vlaanderen. U wordt vanaf 19u30 verwacht in feestzaal 

Breughel te Beervelde. Klik hier voor meer informatie. 

 1 april: Opendeurdag 2 nieuwe braadkippenstallen bij de familie Gert Van Den Driessche in 

Wortegem-Petegem (Keerstraat 6). Vanaf 14u welkom. Klik hier voor meer informatie. 

 

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 Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Braziliaans fraudeschandaal zorgt voor verscherpte vleescontroles 
Brazilië kampt momenteel met een groot vleesschandaal. Bedorven vlees zou na behandeling met 
chemicaliën toch op zowel de binnen- als buitenlandse markt terecht zijn gekomen. Er zijn tientallen 
bedrijven betrokken in het schandaal, waaronder ook JBS en BRF. Verschillende van die bedrijven mogen 
ook vlees en vleesproducten uitvoeren naar Europa. Inspecteurs zouden telkens omgekocht zijn om 
ladingen bedorven vlees of vlees met sporen van Salmonella toch door te laten. De betrokken bedrijven 
doen er alles aan om te ontkennen en hun naam te zuiveren maar intussen zijn hun aandelenkoersen 
drastisch gezakt.  
 
Sinds gisteren wordt ook bij ons de controle op ingevoerd Braziliaans vlees verscherpt in het kader van het 
Europese antwoord op het fraudeschandaal. Tot dan werden, naast de documentencontrole, ook 34% van 
de aangevoerde loten fysiek gecontroleerd en werden er monsters genomen van meer dan 10% van de 
loten. Deze controles worden nu nog verder aangescherpt. Ladingen van verdachte Braziliaanse bedrijven 
worden geblokkeerd. Elke andere lading vlees uit Brazilië wordt aan strengere invoercontroles 
onderworpen, inclusief fysieke controles.  
 
De maatregelen worden door de Europese Commissie gecoördineerd zodat een uniforme aanpak in de 
hele EU wordt gegarandeerd. Bovendien heeft de Europese Commissie al het nodige gedaan om de in de 
fraude genoemde bedrijven te schorsen voor verdere uitvoer naar Europa. Brazilië is de topleverancier 
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voor pluimveevlees naar Europa. In 2016 was 55,9% van het geïmporteerde pluimveevlees afkomstig van 
dit land. De betrokken bedrijven zouden slechts verantwoordelijk zijn voor een klein deel van de export 
naar Europa.  
 
Voorts wordt er ook zeer veel Braziliaans pluimveevlees naar China en Chili gebracht. Beide landen gaan 
voor een totaalverbod op de Braziliaanse import. Doordat het Braziliaanse pluimveevlees nu andere 
exportgebieden moet verkennen, kan dit een grotere druk opleveren op het Europese pluimveevlees. 
Jammer genoeg kunnen wij, net als andere landen van de Europese Unie, nog niet exporteren naar China. 
Er zijn onderhandelingen bezig, maar deze vragen zeer veel tijd. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV / The Poultry Site) 
 
 

Concept Lohmann België breidt uit 
Sinds 1 maart is het verkoopconcept van Lohmann België uitgebreid. Het is nu een nieuwe BVBA en is 
een joint-venture tussen Agromix Broederij en Opfokintegratie BV en Ter Heerdt kuikens en hennen NV. 
Daardoor kan er een breder productenpakket aangeboden worden want naast Lohmann zullen er ook Hy-
line en H&N-producten beschikbaar zijn. De productie van kuikens en hennen zal grotendeels in België 
komen te liggen en verwacht wordt dat dit komend jaar nog uitgebreid kan worden.  
 
De ervaring die reeds opgedaan is in Nederland met hennen in allerlei huisvestingssystemen met zowel 
behandelde als onbehandelde snavels, biedt een groot voordeel voor Lohmann België. De BVBA zal 
zoveel mogelijk gebruik maken van Belgische opfokkers. De Belgische pluimveehouder heeft immers vaak 
een voorkeur voor het verkrijgen van kuikens en hennen van dichtbij. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht Lohmann België) 
 
 

Plukon ook actief in Polen 
Vorige week verwierf de Plukon Food Group een meerderheidsbelang in het nieuwe Poolse 
slachthuisconcept van pluimveeverwerker Wyrebski. Eind vorig jaar nam Plukon ook al de Franse 
producent Duc over. Alles samen is Plukon nu reeds actief in 5 landen: Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk en Polen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht Plukon)  
 
 
 

Europese huisvesting voor konijnen moet beter 
In ons land zijn de vleeskonijnen sinds 2016 reeds in parken gehuisvest, met uitzondering van bedrijven 
die gaan stoppen of die in verrijkte kooien hadden geïnvesteerd (uitstel tot 2025). Maar in Europa 
(voornamelijk Frankrijk, Spanje en Italië) zitten de konijnen nog steeds (grotendeels) in klassieke kooien 
met draadgaas. Nu roept het Europese Parlement de Europese Commissie en lidstaten op tot de 
verbetering van de huisvestingsnormen voor de konijnen. In de grotere parken hebben de konijnen 
toegang tot een verhoogd plateau maar worden er ook schuilmogelijkheden voorzien en 
verrijkingsmateriaal verstrekt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) zal pleiten voor een 
gelijk speelveld voor alle Europese konijnen. Het is niet alleen goed voor het dierenwelzijn, maar ook voor 
de volksgezondheid door een mogelijks lager antibioticagebruik.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Nieuwsbericht Vandenkendelaere) 
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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. 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 21/03/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,30 7,35 +0,30 7,75 +0,31 7,81 +0,41 8,51

72,5 +0,30 6,11 +0,30 6,51 +0,31 6,57 +0,41 7,27

67,5 +0,27 5,75 +0,27 6,35 +0,39 6,48 +0,41 7,23

62,5 +0,26 5,39 +0,26 6,09 +0,39 6,33 +0,42 6,95

57,5 +0,23 4,96 +0,23 5,66 +0,38 5,91 +0,40 6,37

52,5 +0,21 4,41 +0,21 5,06 +0,21 4,86 +0,21 5,11

47,5 +0,19 3,88 +0,19 4,28 +0,19 4,33 +0,19 4,38

42,5 +0,17 3,42 +0,17 3,82 +0,17 3,87 +0,17 3,92

XL 8,05 8,45 8,51 9,21

L 6,45 7,05 7,18 7,93

M 5,66 6,36 6,61 7,07

S 4,38 4,78 4,83 4,88

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 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 15 maart markt van 22 maart

-0,01 0,45 0,47 0,44 0,46

0,08 0,10

0,03-0,01 0,02

week 10: 0,85 // week 11: 0,85 // week 12: 0,86

+0,00 0,88 0,90 0,88 0,90

+0,00 1,95 1,95

0,04 0,01
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