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Agenda 
 12 tot 15 september: Space te Rennes (FR). Meer informatie vindt u hier.  

 12 september – 21 september – 26 september – 17 oktober – 26 oktober: Opleidingscursus 

braadkippenhouders door Proefbedrijf Pluimveehouderij in resp. Geel, Roeselare, Beervelde, 

Bocholt en Diest. Meer informatie vindt u door hier te klikken. 

 

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

Positieve evolutie in Belgisch antibioticagebruik dierlijke sector 
Deze week werden de resultaten van het BelVet-SAC rapport 2016 bekend gemaakt. Daaruit bleek dat het 
antibioticagebruik in de dierlijke sector dit jaar opnieuw gedaald is in ons land. Het gaat om een daling 
van 4,8% in mg/kg biomassa in vergelijking met het jaar 2015. In 2012, 2013 en 2015 werden ook reeds 
dalingen opgemeten van resp. 6,9%, 6,3% en 4,7%. Enkel in het jaar 2014 was er een stijging te zien van 
1,1%. Dit alles maakt dat er een cumulatieve daling is in het totale antibioticaverbruik sinds 2011 van 
20,0%. De doelstelling van AMCRA is om tegen 2020 een daling te hebben van 50% in het totale 
antibioticagebruik. Dat is dus nog 30% te gaan waardoor AMCRA aandringt op extra inspanningen van 
alle betrokken partijen. Anders wordt het zeer moeilijk om een daling van gemiddeld 8% per jaar te 
bekomen. 
 
In 2016 was er een aanzienlijke daling te zien in het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica voor 
de humane geneeskunde (de zogenaamde ‘rode’ antibacteriële middelen). Deze daling bedroeg maar 
liefst 53,1% t.o.v. 2015. Deze spectaculaire daling is grotendeels te wijten aan de invoering van de nieuwe 
wetgeving die vanaf 8 augustus 2016 strikte voorwaarden oplegde voor het gebruik van rode antibiotica bij 
voedselproducerende dieren (KB 21 juli 2016). De cumulatieve daling in het gebruik van deze kritische 
middelen bedraagt sinds 2011 56,1%. De doelstelling van AMCRA om tot een cumulatieve daling te 
komen van 75% in deze middelen tegen 2020, lijkt dus behaald te kunnen worden.  
 
De derde doelstelling van AMCRA was om 50% minder gemedicineerd voeder te gebruiken tegen eind 
2017. Momenteel ligt de cumulatieve daling hiervan op 38,2%. Er is dus nog een verdere daling van 
11,8% nodig om deze doelstelling tegen het einde van dit jaar te kunnen verwezenlijken.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: BelVet-SAC rapport)  
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Overzicht Europese import en export eieren  
lmport 
Uit de cijfers van de Europese Commissie voor het eerste kwartaal van 2017 (januari t.e.m. april) blijkt dat 
de Europese import van eieren en eiproducten met zo’n 23,6% gedaald is ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. Het gaat nu om 4.482 ton ingevoerd materiaal. Ook de top 3 ziet er in dit kwartaal 
helemaal anders uit dan dit vorig jaar het geval was. Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar werden de 
meeste eieren geïmporteerd uit de USA (3.204 ton; 71,5%). Voor hen is dit een zeer grote stijging t.o.v. 
dezelfde periode vorig jaar. Het is zelfs zo dat de USA in héél 2016 maar 3.448 ton eieren en eiproducten 
binnenbracht in Europa. De gevolgen van de grote vogelgriepcrisis lijken verwerkt. Op een tweede plaats 
staat Argentinië. Zij exporteerden nu 629 ton naar Europa (14,0%); wat een daling is van 46% t.o.v. het 
eerste kwartaal van 2016. Pas op een derde plaats vinden we Oekraïne terug. Zij exporteerden 212 ton 
eieren en eiproducten richting Europa en zijn op die manier goed voor slechts 4,7% van de totale import. 
Voor hen komt dit neer op een zeer groot verlies van 92% t.o.v. dezelfde periode in 2016. In héél 2016 
brachten zij nog 8.043 ton binnen in Europa. Na enkele uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in 
Oekraïne werden er (tijdelijk) beperkingen opgelegd aan de import van bepaalde pluimveeproducten uit 
Oekraïne. Deze werden eind mei opgeheven. 
 

Export 
Wat de Europese export van eieren en eiproducten betreft, werd er in het eerste kwartaal van 2017 
81.240 ton materiaal geëxporteerd. Dit komt neer op een kleine daling van 0,8%. Het grootste aandeel 
wordt naar Japan gebracht (19.125 ton; 24%); wat neerkomt voor hen op een stijging met 110,5%. Vorig 
jaar was de export richting Japan nog sterk gereduceerd omdat het land in een economische recessie zat 
en er gezocht werd naar goedkopere alternatieven voor eiwitpoeder. Op een tweede plaats staat 
Zwitserland met 13.520 ton (17%) ingevoerde Europese eieren en eiproducten (-4%). De top 3 wordt 
vervolledigd door de Verenigde Arabische Emiraten (7.267 ton; 9%).  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Geen Europese limiet op opvang biologische pluimveebedrijven 
Er worden geen limieten opgelegd op Europees niveau voor wat de omvang van biologische 
pluimveebedrijven betreft. Er is immers geen relatie gevonden tussen de omvang van een bedrijf, de 
duurzaamheid en het dierenwelzijn. Verder werd in het Europees Parlement ook besloten dat het voor 
biologische landbouwbedrijven mogelijk moet blijven om zowel de gangbare als de biologische landbouw 
op één bedrijf uit te oefenen. Daarbij moet er wel een duidelijke scheiding zijn om besmetting en fraude te 
voorkomen.  
Het nieuwe akkoord zal ook zorgen voor uniforme en eenvoudige regels voor de biologische landbouw in 
heel Europa. Daardoor hoeven de boeren geen oneerlijke concurrentie te vrezen van over de grens. 
Daarnaast zal ook de import van buiten de EU aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om de stempel 
‘biologisch’ te verkrijgen. Op die manier zullen de consumenten ook meer vertrouwen krijgen in de 
producten. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
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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) 
 

 
 

PLUIMVEEMARKT 

 
 
 
De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 04/07/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,25 6,34 -0,25 6,69 -0,23 7,59 -0,29 8,45

72,5 -0,25 5,1 -0,25 5,45 -0,23 6,35 -0,29 7,21

67,5 -0,22 4,75 -0,22 5,3 -0,23 6,11 -0,34 6,98

62,5 -0,19 4,41 -0,19 5,06 -0,24 5,84 -0,33 6,62

57,5 -0,18 4,08 -0,18 4,73 -0,22 5,47 -0,30 6,07

52,5 -0,17 3,83 -0,17 4,43 -0,18 4,83 -0,21 5,08

47,5 -0,17 3,52 -0,17 3,87 -0,14 4,22 -0,14 4,22

42,5 -0,16 3,1 -0,16 3,45 -0,13 3,72 -0,13 3,72

XL 7,14 7,49 8,39 9,25

L 5,55 6,1 6,91 7,78

M 4,88 5,53 6,27 6,87

S 4,12 4,47 4,82 4,82

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 25: 0,87 // week 26: 0,87 // week 27: 0,87

+0,00 0,89 0,91 0,89 0,91

+0,00 1,40 1,40

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 28 juni markt van 5 juli

+0,00 0,42 0,44 0,42 0,44

0,07 0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week26.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

