
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

 

 

 

 
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.  

 

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

België moet juist fier zijn dat het fipronilschandaal hier eerst boven water is gekomen 
Dit was één van de conclusies van de Landsbond van Pluimveehouders, waarvan de Raad van Bestuur 
gisteravond bijeen kwam. De controles en autocontroles hebben hier wel degelijk gewerkt om de 
frauduleuze inzet snel en als eerste land te ontdekken en de passende maatregelen te nemen. Meer en 
meer is duidelijk dat fipronil in diverse andere Europese landen eveneens illegaal ingezet werd voor de 
behandeling van bloedluizen bij kippen. In Nederland bijvoorbeeld, waar het product op minstens 5 maal 
meer legkippenbedrijven illegaal ingezet werd, hadden de bevoegde diensten helemaal niets vastgesteld 
of laat gereageerd op informatie vanuit ons land.   
 
De Landsbond betreurt sterk dat ondanks de goede zorgen en inzet van de sector, door frauduleuze 
praktijken van een toeleveringsbedrijf, er sporen in eieren terechtgekomen zijn van een product dat er niet 
thuishoort. Gelukkig heeft dit volgens diverse experts niet geleid tot risico’s voor de volksgezondheid. Door 
het vroegtijdig vaststellen, onmiddellijk blokkeren van alle verdachte bedrijven en vernietigen van 
miljoenen mogelijks gecontamineerde eieren werd kordaat ingegrepen. Hierdoor kan gegarandeerd 
worden dat onze eieren en eiproducten vrij zijn van contaminatie met fipronil of voldoen aan de Europese 
veiligheidswaarde.   
 
De Landsbond erkent dat de controles en communicatie naar de bevolking toe beter en duidelijker hadden 
gekund. Maar de pluimveehouders zijn in de eerste plaats de grote slachtoffers van de malafide inzet van 
derden en hebben hierdoor geloofwaardigheid, imagoschade en grote financiële verliezen geleden. Deze 
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lopen nu reeds op tot vele miljoenen euro. Ook de psychische gevolgen bij de pluimveehouders zijn groot, 
wat blijkt uit de talrijke contacten die Voorzitter Danny Coulier heeft met zijn leden.     
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Bijkomende voorzorgsmaatregelen na te hoge fipronilconcentratie in tegenanalyse  
Gisteren maakte het FAVV via een persbericht bekend dat er bij een tegenanalyse een waarde gevonden 
werd van 0,92 mg fipronil/kg ei, wat een overschrijding is van de Europese veiligheidsdrempel. Er wordt 
nog onderzocht hoe het kan dat de concentratie die gevonden werd in dit tweede staal (als tegenanalyse) 
meer dan 10 keer zo groot was dan in het eerste staal (0,076 mg/kg).  
 
In dit laboratorium werden stalen van 6 van de 86 initieel geblokkeerde bedrijven geanalyseerd. Van die 6 
bedrijven werden er 3 vrijgegeven, maar deze worden nu dus opnieuw uit voorzorg geblokkeerd; zo meldt 
een tweede persbericht. Het FAVV roept ook uit voorzorg de eieren van die 6 bedrijven terug van bij de 
consument. U kan de codes terugvinden door hier te klikken.  
 
Daarenboven heeft het FAVV ook een versterking van de controle en de monitoring van de legkipbedrijven 
en de vermeerderingsbedrijven op touw gezet. Ook daar worden analyses uitgevoerd.  
 
Vanaf deze ochtend kunnen consumenten ook met al hun vragen terecht op het gratis nummer 
0800/13.550.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persberichten FAVV) 
 
 

Oproep melding getroffen bedrijven fipronil-crisis 
Tot op vandaag heeft niemand een idee over hoeveel de fipronil-crisis precies zal kosten aan onze sector. 
Vast staat dat dit vele miljoenen euro zal bedragen. Wij roepen de getroffen pluimveehouders op om zich 
alvast te melden bij onze organisatie. Op die manier kunnen we de getroffen bedrijven in kaart brengen en 
aandringen bij de overheid om de nodige middelen uit te trekken. U kan uw gegevens doorgeven via 
info@pluimvee.be of via 0496/244 954. 
(Tekst: Pluimvee)  
 
 

Fipronil in stal afgebroken door ozon of peroxide? 
De Nederlandse Pluimveepraktijk de Achterhoek meldt in een update dat fipronil in een pluimveestal direct 
kan worden afgebroken door ozon of peroxide. Maar ze noteren ook wel enkele bedenkingen. Zo zou ozon 
een slecht doordringingsvermogen hebben wat zou leiden tot enkel een ontsmette oppervlakte. Peroxide 
heeft volgens hen een beter doordringingsvermogen; al moet daar ook gekeken worden naar de 
concentratie om effectief te zijn.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb)  
 
 

Vogelgriepdreiging nog steeds aanwezig in Europa 
Deze week werden opnieuw enkele gevallen van hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld in Italië, 
Rusland en Engeland. In Engeland zou het gaan om een wilde knobbelzwaan die dood teruggevonden 
werd in Northfolk. In Rusland gaat het dan weer over een backyard-bedrijf met 64 vogels ten oosten van 
Moskou. In Italië is er dan weer sprake van een vijftal uitbraken de laatste week op kalkoenenbedrijven.  
 
Dit duidt aan dat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is in Europa. We blijven dan ook benadrukken 
om de bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf strikt na te leven.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: o.a. Boerderij)   

http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-08-08.asp
http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-08-08b.asp
http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-08-08b.asp
mailto:info@pluimvee.be
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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 08/08/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,33 6,55 +0,53 7,10 +0,58 7,91 +0,57 8,64

72,5 +0,33 5,31 +0,53 5,86 +0,58 6,67 +0,57 7,40

67,5 +0,29 4,93 +0,49 5,68 +0,55 6,39 +0,55 7,05

62,5 +0,24 4,55 +0,39 5,30 +0,51 6,08 +0,52 6,66

57,5 +0,20 4,18 +0,35 4,93 +0,45 5,64 +0,47 6,08

52,5 +0,13 3,83 +0,28 4,58 +0,30 4,85 +0,37 5,03

47,5 +0,07 3,45 +0,27 4,00 +0,20 4,14 +0,20 4,14

42,5 +0,04 3,02 +0,24 3,57 +0,18 3,65 +0,18 3,65

XL 7,35 7,90 8,71 9,44

L 5,73 6,48 7,19 7,85

M 4,98 5,73 6,44 6,88

S 4,05 4,60 4,74 4,74

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 )

+0,00 0,13 0,15

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 2 augustus markt van 9 augustus

+0,02 0,42 0,44 0,44 0,46

0,13 0,15

0,08+0,00 0,06

week 30: 0,86 // week 31: 0,85 // week 32: 0,85

+0,01 0,84 0,86 0,85 0,87

+0,00 1,40 1,40

0,08 0,06

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week31.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

