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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. 

• 12 september: studienamiddag ILVO-onderzoek in de pluimveehouderij 

Gevraagd:  opfokkers van jonge hennen of ouderdieren. Meer info vindt u hier. 

 

Vacatures: bij een toonaangevend installatiebedrijf.  Meer info vindt u hier. 

 
Landsbond teleurgesteld in aanpassing afwaardering uitloopeieren bij ophokplicht  
Vorige donderdag heeft de Europese Commissie het voorstel aangenomen om de maximale periode dat 
de kippen opgehokt mogen zijn, met behoud van code 1, te verlengen van 12 naar 16 weken. Nadien 
moeten ze verkocht worden als scharrelei (code 2). Naast de verlenging van de periode is er ook wat 
verduidelijking omtrent de toom. De 16 weken gelden in de nieuwe regeling per stal. Als een 
leghennenhouder tijdens de 16 weken termijn nieuwe vrije uitloophennen opzet dan gaat de periode van 
16 weken weer opnieuw in.  
In de commissie waren er verschillende voorstellen van de lidstaten, een verdere verlenging tot 20 weken 
of een gelijkschakeling met de regeling voor bio-eieren. Ons standpunt dat de periode afhankelijk moet zijn 
van het veterinair advies werd niet weerhouden. Ook het voorstel voor geen afwaardering bij 
aanwezigheid van een wintertuin werd niet opgenomen.  De nieuwe regeling, die wel nog moet bevestigd 
worden door het Europees Parlement, is in feite een flauwe tegemoetkoming aan de bedrijven met vrije 
uitloop voor de lange ophokplicht van vorige winter. Doordat de neuzen in de verschillende lidstaten niet in 
dezelfde richting stonden is nu dit zwakke compromis uit de bus gekomen.  
Wat de compensatie voor de geleden verliezen betreft, deze zit er niet direct in bij Europa. Maar we blijven 
ons inzetten voor een marktcompensatie door onze overheid van de economische schade door de 
ophokplicht.  
(Tekst Pluimvee)  

 
Onterechte inzet van insecticide voor bestrijding van bloedluizen 
Uit controles van het FAVV is gebleken dat er lage concentraties van het insecticide Fipronil werden 
aangetroffen in eieren van een aantal legpluimveebedrijven. Fipronil wordt ingezet voor het behandelen 
van vlooien en luizen bij katten en honden waarvoor het geregistreerd is, maar inzet is niet toegelaten bij 
pluimvee. Oneigenlijk gebruik bij legkippen van dit insecticide als behandeling tegen bloedluizen zou dan 

 

Landsbond 

http://pluimvee.be/landsbond/70#262
http://pluimvee.be/files/2017-06-14%20Opleiding%20vleeskuikenhouders%20Geel.pdf
http://pluimvee.be/files/HR_persadv_LohmannBelgie%CC%88.pdf
http://pluimvee.be/files/VSI%202%20adv.pdf
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ook de oorzaak zijn van de besmetting. Het FAVV heeft de gerechtelijke politie ingelicht van de inzet van 
dit verboden product voor pluimveebedrijven. Volgens diverse bronnen heeft het parket huiszoekingen 
verricht bij firma’s die reinigingsproducten verkopen en/of gespecialiseerd zijn in het reinigen van stallen. 
Ook in Nederland, na signalen uit België, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
stalen genomen op een aantal bedrijven gelinkt met een stalreinigingsfirma die verdacht wordt van Fipronil 
ingezet te hebben bij de behandeling van bloedluizen. In afwachting van de analyses werden eind vorige 
week in Nederland preventief 7 pluimveebedrijven geblokkeerd. De Nederlandse contaminatie wordt 
eveneens gelinkt aan het Belgisch bedrijf dat Fipronil toegevoegd zou hebben aan een toegelaten product 
en dit geleverd heeft aan de Nederlandse stalreinigingsfirma.  
Het FAVV meldt dat ze bezig zijn met alle bedrijven te inventariseren die het aangelengde product bij de 
firma uit Ravels-Weelde product afgenomen hebben of die met een stalreinigingsfirma gewerkt hebben die 
het product ingezet heeft. Verdere stappen hangen af van eventuele contaminatie die vastgesteld wordt.  
Als Landsbond kunnen we onze leden maar op het hart drukken van bij aankoop van producten of bij het 
laten reinigen van hun stallen steeds zich te vergewissen of het product of de componenten ervan wettelijk 
toegelaten zijn voor gebruik bij pluimvee. Er zijn nu eenmaal insecticiden toegelaten voor 
gezelschapsdieren of voor sierplanten maar die verboden zijn voor consumptiedieren. Naast eventuele 
risico’s voor de volksgezondheid wordt de sector bij oneigenlijk gebruik in een sterk kwalijk daglicht 
gesteld.  
(Tekst Pluimvee – Bronnen: Vilt – Boerderij.nl)  
 

Italië aan de beurt met vogelgriep uitbraken 
In ons land dateren de laatste besmettingen met vogelgriep in het hobbycircuit reeds van begin deze  
maand en zijn alle bufferzones  opgegeven. Er is enkel nog een beperkingsgebied (Brunehaut-Rumes) ten 
gevolge van de besmetting in het Franse Brillon.  
Maar sedert eind vorige week is Italië aan de beurt. In de regio Lombardije werden op 2 pluimveebedrijven 
en bij een hobbyfokker een besmetting met het hoog pathogene  H5N8 vastgesteld. Het eerste bedrijf  
betreft een kalkoenenbedrijf met een kleine 20.000, 3 maanden oude kalkoenhennen. Ook een groot 
legkippenbedrijf (500.000 dieren) in dezelfde regio bleek besmet alsook enkele eenden bij een 
hobbyfokker.   
Normaal komt het hoogpathogene virus niet voor in de zomer in Europa. Maar na België, Frankrijk is het 
nu opgedoken in Italië. De grote verspreiding bij wilde watervogels zorgt er vermoedelijk voor dat het virus 
ook in de zomer kan overleven. Verder wordt er ook melding gemaakt van 6 nieuwe uitbraken van het 
hoog pathogene virus in Taiwan en ook in Afrika (Democratische Republiek of Congo).  
Hieruit blijkt eens te meer dat de vogelgriep een latent gevaar is waar we zullen moeten mee leven, zeker 
tijdens het trekseizoen van vogels. Daarom de oproep om kritisch het bioveiligheidsniveau op je bedrijf te 
evalueren en te verhogen. Een goede afsluiting, hygiëne bij stalbetreding, ongedierte bestrijding en veilige 
toegang van materiaal en bezoekers zijn maar enkele noodzakelijke voorzorgen.  
 (Tekst: Pluimvee - Bron o.a. The Poultry Site ) 
 

Samenwerking tussen Molens Vandervelpen en Quartes voor konijnenvoeders 
Molens Vandervelpen uit Molenbeek-Wersbeek, gespecialiseerd in o.a. konijnenvoeders laat sedert vorige 
week deze voeders produceren in de Quartes fabriek te Hasselt. Voortaan zal in Molenbeek-Wersbeek de 
activiteit geconcentreerd worden op de bloemmolens. Molens Vandervelpen is het toonaangevend bedrijf 
voor konijnenvoeders in België en heeft ook een belangrijk marktaandeel in Nederland. Het voeder zal 
verder door hen geformuleerd en gecommercialiseerd worden. Ook de bedrijfsbegeleiding zal verder door 
Molens Vandervelpen verzorgd worden.   
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Cartoon van de week 

 
                                            
 
 

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

 
 
 
  

http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiewenvr6bVAhVEKlAKHdy3DqcQjRwIBw&url=https://www.msweb.nl/forum/showthread.php?t=31553&page=5&psig=AFQjCNEvjI8YaQGTbyVq97fPncFvzruozw&ust=1501138649836710
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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 25/07/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,01 6,12 +0,00 6,46 -0,06 7,18 -0,07 8,02

72,5 +0,01 4,88 +0,00 5,22 -0,06 5,94 -0,07 6,78

67,5 +0,01 4,54 +0,00 5,08 -0,06 5,69 -0,06 6,46

62,5 +0,01 4,2 +0,00 4,84 -0,06 5,42 -0,06 6,1

57,5 +0,00 3,88 +0,00 4,53 -0,06 5,06 -0,05 5,58

52,5 +0,00 3,62 +0,00 4,22 -0,09 4,45 -0,06 4,64

47,5 -0,01 3,3 +0,00 3,66 -0,12 3,87 -0,12 3,87

42,5 -0,01 2,91 +0,00 3,27 -0,11 3,41 -0,11 3,41

XL 6,92 7,26 7,98 8,82

L 5,34 5,88 6,49 7,26

M 4,68 5,33 5,86 6,38

S 3,9 4,26 4,47 4,47

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 )

0,09+0,02 0,05

week 28: 0,87 // week 29: 0,87 // week 30: 0,86

-0,02 0,86 0,88 0,84 0,86

+0,00 1,40 1,40

0,07 0,07

+0,02 0,12 0,14

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 19 juli markt van 26 juli

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

0,14 0,16

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