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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

Overzicht Europese import en export pluimveevlees 
Import 
Uit cijfers van de Europese Commissie bleek dat in het eerste kwartaal van 2017 de Europese import van 
pluimveevlees met 5,3% gedaald is tot zo’n 283.678 ton. Het zijn nog steeds Brazilië en Thailand die het 
meeste pluimveevlees naar de Europese Unie exporteren, resp. 157.518 ton (55,5%) en 88.136 ton 
(31,1%). Op een derde plaats met 6,0% vinden we Oekraïne terug met 16.988 ton ingevoerd pluimvee-
vlees in de eerste 4 maanden van dit jaar. Voor hen is dit een stijging van 52% ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar.  
 
Export 
Ook de Europese export van pluimveevlees ging in het eerste kwartaal achteruit met 2,8%. In totaal werd 
zo’n 490.196 ton Europees pluimveevlees geëxporteerd. Belangrijkste afnemer tijdens deze periode was 
Hong Kong met 53.910 ton goed voor ongeveer 11,0% van de uitvoer (+32,0% ten opzichte van dezelfde 
periode in 2016). Vorig jaar stonden zij nog op een tweede plaats na Zuid-Afrika. De tweede plaats nu is 
voor Oekraïne met 44.279 ton ingevoerd pluimveevlees (9,0%); een stijging met 47%. Vorig jaar stond 
Oekraïne nog op een vijfde plaats. De derde plaats is voor Saoedi-Arabië met 37.809 ton (7,7%). Zuid-
Afrika is van een eerste naar een vijfde plaats teruggevallen. Van januari t.e.m. april van 2017 voerde 
Zuid-Afrika nog 34.602 ton Europees pluimveevlees in (7,1%); een daling met 58%. Deze daling is te 
wijten aan de (tijdelijke) importheffing van 13,9% die Zuid-Afrika stelde op Europees bevroren, niet-
ontbeend pluimveevlees. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
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Poolse pluimveevleesproductie lijkt te stagneren 
Kipdip, de Poolse organisatie van pluimveeproducenten, besluit uit een eigen analyse van de Eurostat-
data dat de explosieve groei in de Poolse pluimveevleesproductie zijn hoogtepunt voorbij lijkt. Tijdens het 
eerste kwartaal van 2017 werd 1% meer geproduceerd dan in het eerste kwartaal van 2016. Maar 
wanneer het eerste kwartaal van 2016 werd vergeleken met het eerste kwartaal van 2015, werd nog een 
groei bekomen van 16,7%.  
 
Volgens Kipdip is de stagnatie te wijten aan de verzadiging van de binnenlandse markt en het 
achterblijven van de export. Voor ander pluimvee (zoals eenden) verwachten ze wel dat de groei nog een 
tijdje aanhoudt. Kipdip ziet het echter niet allemaal negatief in. Ze gaan nog steeds uit van een 
gelijkaardige groei op jaarbasis dan vorig jaar (+7%). In 2016 ging het in totaal om 1.102 miljoen 
geproduceerde vleeskuikens. Polen is de grootste pluimveevleesproducent van de Europese Unie; vooral 
te danken aan de lage productiekosten. De Poolse producenten hebben hun bedenkingen bij de eerdere 
productieprognoses van de Europese Commissie. Die voorspelden een groei van 17% in de Poolse 
pluimveevleesproductie voor het jaar 2017.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Brazilië vond geen Salmonella in pluimvee-exportproducten 
Brazilië heeft, na een grondig check, geen sporen teruggevonden van Salmonella Typhimurium of 
Enteritidis in het pluimveevlees voor de export. Europa had aangedrongen bij Brazilië om hun controles 
grondiger uit te voeren en om meer controleurs aan te werven. Het zou o.a. gaan om het aanwerven van 
300 dierenartsen op een tijdspanne van 50 dagen. Het Braziliaans ministerie heeft aangekondigd om in de 
tweede helft van 2017 veterinaire missies op te zetten naar Nederland, Frankrijk, Ierland, Duitsland en 
Tsjechië om hun kennis te verbeteren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 
 

Secretariswissel bij de Antwerpse afdeling 
Sofie Mertens wordt de nieuwe secretaris van onze Antwerpse afdeling. Zij treedt in de voetsporen van 
Hilde Vermeiren die sinds 2013 de rol van Antwerpse secretaris op zich nam. Hilde neemt afscheid om 
zich meer op haar gezin te kunnen richten, maar heeft de rol in al die jaren met veel plezier en 
belangeloze inzet op zich genomen. We zijn ervan overtuigd dat Sofie deze functie goed zal uitoefenen en 
wensen haar alvast veel succes toe.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimvee Antwerpen) 
 
 

Gevolgen droogte voor Mestbankverplichtingen 
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij worden de gevolgen opgesomd van de droge 
weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de Mestbankverplichtingen. Op de site van 
VLM kan u de stukken lezen die betrekking hebben op het Mestdecreet en de beheersovereenkomsten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/gevolgen-van-de-droge-weersomstandigheden-voor-diverse-steunmaatregelen-en-voor-de
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Gevolgen-van-de-droge-weersomstandigheden-voor-de-Mestbankverplichtingen-en-beheerovereenkomsten.aspx
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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 11/07/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,19 6,15 -0,19 6,50 -0,23 7,36 -0,21 8,24

72,5 -0,19 4,91 -0,19 5,26 -0,23 6,12 -0,21 7,00

67,5 -0,17 4,58 -0,17 5,13 -0,24 5,87 -0,23 6,75

62,5 -0,16 4,25 -0,16 4,90 -0,24 5,60 -0,21 6,41

57,5 -0,14 3,94 -0,14 4,59 -0,23 5,24 -0,18 5,89

52,5 -0,14 3,69 -0,14 4,29 -0,17 4,66 -0,17 4,91

47,5 -0,13 3,39 -0,13 3,74 -0,12 4,10 -0,12 4,10

42,5 -0,11 2,99 -0,11 3,34 -0,11 3,61 -0,11 3,61

XL 6,95 7,30 8,16 9,04

L 5,38 5,93 6,67 7,55

M 4,74 5,39 6,04 6,69

S 3,99 4,34 4,70 4,70

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 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 5 juli markt van 12 juli

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

0,09 0,11

0,04+0,02 0,00

week 26: 0,87 // week 27: 0,87 // week 28: 0,87

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

+0,00 1,40 1,40

0,02 0,02

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week27.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

