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Agenda 
 6 juni – 9 juni: Studiemiddag vleeskuikenhouderij, resp. in Geel en in Tielt. Het Proefbedrijf 

Pluimveehouderij organiseert samen met het Praktijkcentrum Pluimvee een studiemiddag rond de 

vleeskuikenhouderij. Inschrijven is verplicht. Meer informatie en het programma kan u hier vinden.  

 

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

Oproep melding schadeverlies vrije uitloopbedrijven 
Deze winter duurde de ophokplicht in het kader van de vogelgriep langer dan 12 weken. Dit is de 
maximumtermijn dat een ei kan gestempeld worden als ‘vrije uitloop’. Daarna kregen deze eieren de 
stempel ‘scharrelei’ en brachten deze eieren minder op voor de producent. Sommige bedrijven leden 
hierdoor dus grote verliezen.  
 
Eerder deze maand liet minister Schauvliege weten dat er misschien een mogelijkheid is tot compensatie 
van de geleden schade voor deze pluimveehouders. “De Europese Commissie beschikt in theorie over de 
mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden uitzonderlijk crisissteun vrij te maken die dan door de 
lidstaten mee kan worden gefinancierd”, aldus de minister. Het gaat hier om 50% vergoeding door Europa 
en de overige 50% zou dan van Vlaanderen moeten komen. We willen benadrukken dat dit een 
mogelijkheid is, maar absoluut geen zekerheid! 
 
Graag hadden wij van onze leden met vrije uitloop geweten wie hiervoor in aanmerking denkt te komen. 
Het economische verlies kan bvb te wijten zijn aan een lagere eierprijs, maar ook aan verlies door sterfte, 
mindere legresultaten of een verschil in voederkosten of energiekosten of zelfs nog andere factoren te 
wijten aan het verplicht binnenhouden van de dieren. Wat zeer belangrijk is bij het indienen van uw 
dossier, is dat deze bewijzen zwart op wit moeten kunnen weergegeven worden. Dossiers die ingediend 
worden bij Europa, krijgen vaak ook strenge controle. Indien u denkt in aanmerking te komen, kan u 
steeds contact opnemen met ons via info@pluimvee.be of via 0496/244.954. 
 
Intussen gaan de onderhandelingen op Europees niveau nog steeds verder om een aanpassing te krijgen 
voor deze problematiek. Al lijken niet alle neuzen in dezelfde richting te wijzen en zorgt dit telkens voor de 
nodige discussie. Wij hopen uiteraard dat er tegen een volgende AI-crisis een oplossing voorhanden is. 
(Tekst: Pluimvee) 
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Milde vorm NCD bij duif op Mechelse kinderboerderij 
Het FAVV meldt dat er op een kinderboerderij in Mechelen (Antwerpen) een uitbraak van 
paramyxo(virose) vastgesteld werd. Dit is de mildere vorm van Newcastle Disease (NCD) bij duiven. Alle 
vereiste maatregelen werden getroffen omdat het gaat om een aangifteplichtige ziekte. Hierbij hoort een 
beschermingsgebied van 500 meter waar verzamelingen verboden zijn en alle pluimvee en duiven 
gevaccineerd moeten worden. Deze maatregelen gelden nog tot 10 juni.  
 
Voor professioneel gehouden pluimvee en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is 
vaccinatie tegen de ziekte verplicht. Voor hobbyhouders wordt ze sterk aangeraden, maar is ze dus niet 
verplicht. De mens is alvast niet gevoelig voor deze ziekte. Het FAVV benadrukt dat de consumptie van 
eieren, pluimveevlees en afgeleide producten geen enkel risico inhoudt voor de volksgezondheid.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Nederland officieel vogelgriepvrij 
Sinds 17 mei is Nederland opnieuw officieel vogelgriepvrij. Die dag was het immers 3 maanden geleden 
dat de laatste reiniging en ontsmetting van een Nederlands besmet bedrijf plaatshad en op dat moment 
kan een land zichzelf weer een AI-vrije status bezorgen door dit te melden aan de OIE (Wereldorganisatie 
voor diergezondheid). Deze status zorgt ervoor dat een aantal landen de deuren opnieuw openzetten voor 
Nederlandse pluimveeproducten. Zo hebben landen als Brazilië, Zuid-Korea en de Filipijnen hun 
beperkingen die opgelegd waren aan Nederlandse broedeieren, eendagskuikens en/of pluimveevlees 
opgeheven of versoepeld.  
 
Rusland, de belangrijkste exportbestemming van de Nederlandse broedeieren, paste eerder al het 
systeem toe van de regionalisatie en beperkte dus de invoer uit specifieke regio’s. Voor de uitvoer van het 
Nederlandse pluimveevlees naar Zuid-Afrika, blijft de grens echter gesloten hoewel er geen veterinaire 
noodzaak meer bestaat. Zuid-Afrika probeert de laatste jaren op verschillende manieren om Europees 
pluimveevlees van zijn markt te houden om zo zijn eigen markt te beschermen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Kalkoenvlees met AI-besmetting in Russische rekken 
In een 9-tal regio’s in het westen en zuiden van Rusland (waaronder ook Moskou) werd kalkoenvlees 
aangetroffen in distributiecentra en in de winkelrekken dat besmet was met AI. De Russische 
voedselautoriteit Rosselkhoznadzor startte een traceringsonderzoek nadat een hoogpathogene AI-
besmetting werd ontdekt op een kalkoenbedrijf. Er worden nu verschillende producten teruggehaald en 
vernietigd. Het is een raadsel hoe dit is kunnen gebeuren; de producten waren door Rosselkhoznadzor 
bemonsterd en gecertificeerd. In Rusland zijn er sinds half april 5 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep 
geweest op grote commerciële pluimveebedrijven en nog een 10-tal op kleinere backyard-bedrijven en bij 
particulieren. Het virus circuleert daar dus nog volop rond. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 23/05/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,07 6,99 +0,07 7,39 +0,14 8,23 +0,17 9,14

72,5 +0,07 5,75 +0,07 6,15 +0,14 6,99 +0,17 7,9

67,5 +0,06 5,38 +0,06 5,98 +0,12 6,76 +0,13 7,74

62,5 +0,06 5,01 +0,06 5,71 +0,10 6,49 +0,11 7,35

57,5 +0,06 4,63 +0,06 5,33 +0,09 6,06 +0,08 6,72

52,5 +0,06 4,24 +0,06 4,89 +0,12 5,21 +0,06 5,51

47,5 +0,06 3,83 +0,06 4,23 +0,14 4,66 +0,08 4,71

42,5 +0,05 3,38 +0,05 3,78 +0,13 4,14 +0,07 4,19

XL 7,69 8,09 8,93 9,84

L 6,08 6,68 7,46 8,44

M 5,33 6,03 6,76 7,42

S 4,33 4,73 5,16 5,21

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 )

0,03+0,00 0,01

week 19: 0,85 // week 20: 0,85 // week 21: 0,86

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

-0,05 1,50 1,45

0,03 0,01

+0,00 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 17 mei markt van 24 mei

+0,00 0,40 0,42 0,40 0,42

0,08 0,10
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