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Agenda 
 3 mei – 4 mei – 8 mei: Informatiesessies AB-register Pluimvee. Start om 19u30, resp. in Bocholt, 

Beervelde en Malle. Klik op de locatie voor meer info. 

 17 mei: Het Pluimveesymposium (leg) te Eersel (Nederland). Op de eerste dag van dit tweedaagse 

symposium staat de legsector centraal. Het volledige programma kan u hier vinden. Dit jaar wordt er 

vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken bij uw inschrijving. 

 18 mei: Het Pluimveesymposium (vlees) te Eersel (Nederland). Op de tweede dag van dit 

tweedaagse symposium staat de vleessector centraal. Het volledige programma kan u hier vinden. Dit 

jaar wordt er vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken bij uw 

inschrijving. 

 

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

Negatief beeld pluimveesector in media 
Afgelopen maandag zond de regionale TV-zender Focus|WTV een reportage uit waarin de West-Vlaamse 
Milieufederatie (WMF) het effect van de intensieve (pluimvee)houderij op de gezondheid in vraag stelt. De 
reportage startte met enkele buren van een nieuwbouw-kippenstal die vonden dat deze niet thuishoorde in 
agrarisch gebied maar op een industrieterrein. Het WMF sprak zich uit over gezondheidsrisico’s voor 
omwonenden en vond het onaanvaardbaar dat er geen onderzoek wordt uitgevoerd rond dit thema. 
 
Als Landsbond hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met Focus|WTV. De reportage schetst een 
eenzijdig beeld waarbij de pluimveesector (nogmaals) in een negatief daglicht gesteld werd. Wij vinden het 
uiteraard niet aanvaardbaar dat men niet journalistiek neutraal heeft gehandeld en de pluimveesector 
geen wederwoord heeft gegeven in deze reportage. Wij doen immers al jaren inspanningen om onze 
pluimveeproductie op een duurzame, milieubewuste en diervriendelijke manier te laten doorgaan.  
 
Pluimveehouders moeten aan allerhande eisen voldoen om een stal te mogen bouwen en uitbaten. 
Veelvuldig worden er controles gedaan op het bedrijf en worden sancties gegeven bij overtredingen. In het 
verleden werd reeds veel onderzoek gedaan naar emissiearme stalsystemen. Deze worden nu nog steeds 
verder geoptimaliseerd. Uit het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij is ook te zien dat onze 
inspanningen voor de reductie van fijn stof en ammoniak wel degelijk lonen.  
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Net op de dag van de reportage verscheen een artikel op VILT rond stallucht en de effecten ervan op de 
gezondheid. Onderzoeksinstelling ILVO liet weten dat er geen eenduidig verband bestaat tussen die 2 en 
dat uit een recent Nederlands onderzoek is gebleken dat er ook positieve effecten aan verbonden kunnen 
zijn. Het is dan ook frappant dat ’s avonds wordt gezegd dat de sector hier niet mee bezig is.  
 
In de reportage werd ook het antibioticagebruik meermaals vernoemd. Wij willen er toch op wijzen dat het 
antibioticagebruik in onze sector al sterk gedaald is en wij ons ook inzetten om de doelstellingen van 
AMCRA te behalen. De 3 belangrijkste hiervan zijn: 50% minder antibioticagebruik bij dieren tegen 2020; 
75% minder gebruik van de meest kritische antibiotica tegen 2020; en 50% minder gebruik van met 
antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017. 
 
Wij vinden het dus zéér jammer dat de inspanningen die de pluimveesector dagelijks doet, niet in beeld 
zijn gebracht in deze reportage. Mensen willen graag veilig, kwalitatief en gezond voedsel op hun bord. 
Alleen lijken ze ook af en toe te vergeten vanwaar het voedsel op hun bord moet komen en kijken ze niet 
verder dan hun eigen achtertuin (ook al ligt deze in agrarisch gebied). 
(Tekst: Pluimvee)  
 
 

Nederlandse pluimveehouders vangen bot bij rechter 
Alle vorderingen, waaronder een schadevergoeding, die 48 Nederlandse pluimveehouders met vrije 
uitloopbedrijven hadden aangevraagd, werden afgewezen door de rechtbank in Den Haag. De rechter 
oordeelde dat er wel degelijk voldoende informatie werd weergegeven door de Staat omtrent het instellen 
en in stand houden van de ophokplicht bij de vogelgriep. Doordat de Staat volgens de rechter niet 
onrechtmatig heeft gehandeld hebben de pluimveehouders volgens hem geen recht op een 
schadevergoeding. De pluimveehouders beraden er zich nu over om in beroep te gaan. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Oekraïense giganten blij met kwartaalresultaten 
Ovostar Union N.V. is één van de leiders voor de productie van eieren en eiproducten in Oekraïne. 
Onlangs maakten ze hun resultaten voor het eerste kwartaal van 2017 bekend. Hun aantal leghennen 
steeg met 18% t.o.v. het eerste kwartaal van 2016 tot zo’n 6,7 miljoen leghennen. De eierproductie steeg 
met zo’n 28% tot 404 miljoen eieren. De verkoop van allerhande eiproducten steeg, op één uitzondering 
na: de vloeibare eiproducten. Daarvan daalde de verkoop met 7% en het exportvolume ervan daalde met 
16%. Ovostar is blij met de resultaten en zegt dat de gestegen export van hun producten zeer goed is, 
zeker door de importrestricties die een aantal landen opgelegd hadden nadat er AI uitgebroken was in het 
ZW van Oekraïne (december 2016 – januari 2017). Ze geven ook aan constant naar nieuwe afzet-
bestemmingen te zoeken. 
 
Ook die andere Oekraïense pluimveegigant MHP maakte zijn kwartaalresultaten bekend. Zij verkochten 
15% meer pluimveevlees in het eerste kwartaal van 2017 t.o.v. het eerste kwartaal van 2016. De 
exportverkoop steeg met zo’n 60%, terwijl de verkoop op de binnenlandse markt met 2% daalde. De 
export in de aangegeven periode ging voornamelijk naar het Midden Oosten (>24%), Europa (21%) en 
Noord-Afrika (>14%).  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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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 25/04/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,43 7,08 -0,43 7,43 -0,38 8,26 -0,30 8,86

72,5 -0,43 5,84 -0,43 6,19 -0,38 7,02 -0,30 7,62

67,5 -0,41 5,51 -0,41 6,06 -0,51 6,81 -0,38 7,52

62,5 -0,39 5,17 -0,39 5,82 -0,57 6,55 -0,42 7,16

57,5 -0,35 4,8 -0,35 5,45 -0,54 6,08 -0,40 6,56

52,5 -0,23 4,35 -0,23 4,95 -0,34 5,08 -0,25 5,36

47,5 -0,16 3,88 -0,16 4,23 -0,18 4,42 -0,13 4,54

42,5 -0,14 3,43 -0,14 3,78 -0,16 3,92 -0,11 4,04

XL 7,78 8,13 8,96 9,56

L 6,21 6,76 7,51 8,22

M 5,5 6,15 6,78 7,26

S 4,38 4,73 4,92 5,04

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 )

0,02+0,00 0,00

week 15: 0,85 // week 16: 0,85 // week 17: 0,86

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

-0,08 1,75 1,67

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 19 april markt van 26 april

+0,00 0,41 0,43 0,41 0,43

0,07 0,09
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