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Agenda 
 14 februari: Studievergadering West-Vlaanderen. Start om 13u30 in Roeselare. Meer informatie en 

het programma vindt u hier.  

 

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 Hilde De Wachter voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 (0)13 29 46 04

Status vrije uitloop in gevaar door vogelgriep 
Door de dreiging van de vogelgriep zit het pluimvee van professionele bedrijven in België reeds verplicht 
opgehokt sinds donderdag 10 november. Dit betekent dus dat we morgen reeds 10 weken ophokplicht 
kennen in de sector. Vanaf 12 weken verliezen de bedrijven met vrije uitloop hun status en zouden hun 
eieren dus als scharreleieren op de markt moeten komen. Dit betekent niet enkel een financieel verlies 
voor deze bedrijven, maar kan ook gevolgen hebben voor de prijs van de scharreleieren gezien het aantal 
scharreleieren op de markt dan stijgt. Om deze problemen te vermijden, is de Landsbond al een tijdje aan 
het lobbyen opdat er een afwijking van de 12-weken regel zou voorzien worden zodat de bedrijven met 
vrije uitloop hun status alsnog kunnen behouden. Voor biologische eieren stelt dit probleem zich 
vooralsnog niet. Biologische leghennen moeten gedurende 1/3 van hun leven buiten kunnen lopen. 
 
Wij zijn uiteraard voorstander van de verplichte ophokplicht en vinden dat deze moet aangehouden 
worden zolang men dit nodig acht. Maar we pleiten voor het behoud van de status van vrije uitloop. Dit 
thema komt vandaag in de commissie landbouw ook aan bod. Zowel Jelle Engelbosch (N-VA) als 
Francesco Vanderjeugd (Open Vld) stellen minister Schauvliege hierover een vraag. Van federaal minister 
Borsus vernamen we dat hij op 10 januari besloten heeft om de periode van verhoogd risico alvast tot 10 
februari te verlengen. De maatregelen voor de bestrijding van vogelgriep worden in die tijd systematisch 
aangepast in functie van de geactualiseerde epidemiologische gegevens.  
 
Gezien het gaat om een Europese regelgeving, vormt dit ook voor andere landen een probleem. 
Nederland pleit er ook voor om de status van de vrije uitloop te behouden. Bij hen ging de ophokplicht een 
dag eerder in dan bij ons. Zij staan dan ook een dag eerder voor het probleem dat de status van vrije 
uitloop vervalt. In 2014 ijverde Nederland er ook reeds voor om de status te kunnen behouden, maar toen 
kreeg men geen uitzondering van Europa toebedeeld. Hopelijk is het deze keer anders. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd. 
(Tekst: Pluimvee) 
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Nederlandse basiscontractprijs (BCP) wordt vervangen 
De laatste maanden was er onenigheid ontstaan rond de Nederlandse Basis Contract Prijs (BCP). 
Vleeskuikenhouders vonden deze niet meer representatief gezien er toeslagen werden uitbetaald die tot 
meer dan de helft bedroegen van de BCP. Binnenkort komt er dan ook een nieuwe, meer representatieve 
richtprijs voor vleeskuikens met lagere toeslagen. Deze zal de Vernieuwde Contract Notering (VCN) heten 
en zal naar verwachting zo’n 25 cent hoger liggen dan de huidige BCP. Alle 7 slachterijen die aan de BCP 
deelnemen waren het erover eens dat er wat moest veranderen aan de notering. 
 
Bij de nieuwe VCN zal ook de notering van de week ervoor meegenomen worden. Beide noteringen 
worden opgeteld en gedeeld door 2. Door dit te doen, zal de nieuwe prijs stabieler zijn en wordt er getracht 
om grote prijsschommelingen te voorkomen. Het is nog niet bekend wanneer de VCN voor het eerst 
openbaar zal worden gemaakt. Nadat dit gebeurt, zal de BCP nog 1 jaar blijven bestaan. Nieuwe 
contracten kunnen vanaf dan ook afgesloten worden op basis van de VCN.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Convenant over nutriëntenarme voeders ondertekend 
Op Agriflanders ondertekende Vlaams minister Joke Schauvliege een gewijzigde overeenkomst over de 
productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee, samen met Bemefa (de vereniging van 
Mengvoederfabrikanten) en de Vereniging van Zelfmengers. Dit laagnutriëntenconvenant legt voor 
varkens en pluimvee maximale gehaltes aan totale fosfor en ruw eiwit vast die het varkens- en 
pluimveevoeder mag bevatten. Door deze aanpak aan de bron hoopt men de uitscheiding van stikstof en 
fosfor via de dierlijke mest te reduceren en op die manier de druk op de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater te verminderen.  
 
Uit cijfers van de Mestbank blijkt dat het gebruik van nutriëntenarme voeders en verbeterde 
voedertechnieken bij pluimvee zorgt voor 2,45 miljoen kg N en 1,94 miljoen kg P2O5 minder dierlijke mest. 
De volledige lijst van veevoederproducenten die aan de voorwaarden van dit convenant voldoen, kan u 
vanaf 1 februari terugvinden op de site van de VLM. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Brazilië neemt voorzorgen tegen vogelgriep 
De Braziliaanse pluimvee-industrie verhoogt zijn waakzaamheid en verstrengt zijn bioveiligheid nadat ook 
Chili getroffen werd door de vogelgriep. Bedrijven die pluimveevlees en eieren produceren en exporteren 
zien af van alle bezoeken van klanten en leveranciers (ook Brazilianen) aan de ruimtes waar de levende 
dieren zitten. Deze ban is ingegaan op 10 januari en zou alvast 30 dagen aanhouden. Op die manier 
hoopt Brazilië zijn status te behouden als enige grote pluimveeproducent en –exporteur die nog nooit door 
vogelgriep werd getroffen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WAttAgNet) 
 
 

Samenvatting vogelgriep afgelopen week 
België 
In ons land zijn er tot op heden nog geen uitbraken van vogelgriep vastgesteld. Wij herhalen nogmaals om 
alle opgelegde maatregelen na te leven en de bioveiligheid op het bedrijf als prioritair te behandelen. 
 
Nederland 
Er was vorige week een nieuwe uitbraak bij vogels in een soort kinderboerderij in de provincie Utrecht. Er 
werden geen zones afgebakend. 
 
Frankrijk 
De teller blijft hier nog steeds toenemen. Momenteel staat hij op 136 uitbraken op bedrijven (zowel 
professioneel als hobby) en 8 gevallen bij wilde vogels. 
 

http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
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Duitsland 
In het zuiden van het land was er een eerste uitbraak op een backyardhouderij in de regio Bayern. Hier 
werden eerder wel al veel besmette wilde vogels gevonden. In het noorden is er nog een bijkomende 
uitbraak vastgesteld in Brandenburg en 2 in Nordrhein-Westfalen. In 2 dierparken in de regio’s Sachsen-
Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern zijn ook vogels besmet verklaard.  
 
Groot-Brittannië 
Een tweede commercieel kalkoenenbedrijf (6.000 kalkoenen) werd besmet in Lincolnshire, exact 1 maand 
nadat daar een eerste geval was waargenomen. Overheid ziet geen directe link tussen de 2 bedrijven, 
waardoor ze gokken op een besmetting via wilde vogels.  
 
Bulgarije 
Aantal besmette bedrijven blijft stijgen (ca. 60); het gaat hier vooral over eendenbedrijven. 
 
Hongarije 
Het aantal uitbraken hier lijkt te verminderen. Hopelijk is de situatie er stilaan onder controle.  
 
Polen 
Er zijn meerdere bijkomende besmettingen in de laatste week waarvan 1 in een nieuwe regio op de grens 
met Tsjechië.  
 
Griekenland 
Ook hier is er een eerste uitbraak op een commercieel leghennenbedrijf in het zuiden. 
 
Roemenië  
Moet ook toegevoegd worden aan de landen met besmette bedrijven. De eerste uitbraak vond plaats in 
een backyardhouderij in het centrum van het land.  
 
Dagelijks worden er nog nieuwe besmettingen vastgesteld bij wilde vogels, vooral dan in de meer recent 
getroffen landen. In de al langer besmette landen zoals Nederland, Duitsland, Scandinavië en Zwitserland 
is de viruscirculatie bij wilde vogels nog zeker niet gestopt; al worden er wel minder dode vogels dan 
voorheen aangetroffen.  
 
U kan de Europese situatie ook grafisch bekijken op deze kaart voor pluimvee en op deze kaart voor wilde 
vogels. Afgelopen maandag stuurde het FAVV ook een update van de overzichtstabel door, maar deze is 
op dit moment alweer gedateerd.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 
 
 

  

http://pluimvee.be/files/2017-01-17%20ADNS%20pluimvee.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-17%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-17%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-17%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
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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 17/01/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,22 6,51 -0,17 6,91 -0,21 7,29 -0,29 8,06

72,5 -0,22 5,27 -0,17 5,67 -0,21 6,05 -0,29 6,82

67,5 -0,20 4,9 -0,15 5,55 -0,19 5,89 -0,24 6,73

62,5 -0,18 4,52 -0,13 5,27 -0,18 5,68 -0,21 6,38

57,5 -0,15 4,13 -0,10 4,88 -0,16 5,27 -0,17 5,8

52,5 -0,14 3,67 -0,09 4,37 -0,11 4,35 -0,11 4,62

47,5 -0,12 3,24 -0,07 3,64 -0,07 3,69 -0,07 3,74

42,5 -0,11 2,85 -0,06 3,25 -0,06 3,3 -0,06 3,35

XL 7,21 7,61 7,99 8,76

L 5,6 6,25 6,59 7,43

M 4,83 5,58 5,97 6,5

S 3,74 4,14 4,19 4,24

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 0,05 0,07

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 11 januari markt van 18 januari

+0,04 0,30 0,32 0,34 0,36

0,07 0,09

0,02+0,02 -0,02

week 1: 0,83 // week 2: 0,84 // week 3: 0,84

+0,02 0,84 0,86 0,86 0,88

+0,00 2,10 2,10

0,00 0,00

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week2.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

