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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.  

 
Vacatures: bij een toonaangevend installatiebedrijf.  Meer info 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 Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Fipronil – Uitgebreide stand van zaken  
 
Nog 21 geblokkeerde bedrijven 
In het kader van het fipronil-dossier werden preventief 86 pluimveebedrijven geblokkeerd waarvan 48 
legbedrijven. Gisteren bleek uit een persbericht van het FAVV dat er nog 21 bedrijven geblokkeerd zijn, 
waaronder 15 legbedrijven. 
 
Bijkomende acties in vlees en eiproducten 
Er werden in de pluimveesector bijkomende acties ondernomen in het onderzoek naar fipronil, zo staat 
beschreven in een tweede persbericht van het FAVV. Zo werd er een versterkte controle en monitoring 
opgestart van fipronil in vlees van legkippen (in de enige 2 Belgische slachthuizen voor legkippen) en 
eiproducten (in brekerijen). In het vlees werd geen fipronil teruggevonden. Van de 13 analyses die werden 
uitgevoerd op eiproducten in de periode juni-juli waren er 2 monsters met een zeer lage concentratie aan 
fipronil (onder de Europese referentiewaarde en dus zonder gevaar voor de volksgezondheid). De 
betrokken eiproducten werden onmiddellijk uit de handel genomen en vernietigd.  
 
 
 

16 augustus 2017 

Nr. 33 – week 33 

Markten week 33 tov week 32 

Extra zware soep + 

Half zware soep = 

Lichte soep = 
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Alle leghennenbedrijven intussen gemonitord 
Er werden ook bijkomende analyses gedaan in alle legbedrijven die op basis van het onderzoek niet 
verdacht werden (178 bedrijven; 266 stallen). Bij 7 van deze ‘niet-verdachte’ bedrijven werd een lage 
concentratie fipronil aangetroffen, maar deze noteerden onder de Europese referentiewaarde. Deze 
bedrijven werden meteen geblokkeerd en de eieren afkomstig van die bedrijven werden ook uit de handel 
genomen. Alle bekomen resultaten bevestigen nogmaals dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.  
 
Door de afgeronde monitoring op de niet-verdachte legbedrijven, is nu dus de volledige sector van de 
legkippen gecontroleerd. Op één resultaat na zijn alle resultaten onder de Europese referentiewaarde. De 
eieren van de betrokken eicode (3BE3114) worden sinds 8 augustus teruggeroepen van bij de consument. 
 
Ook controles in distributiesector 
Het FAVV voert ook controles uit in de distributiesector om er zeker van te zijn dat alle instructies over de  
uit handelname van eieren gerespecteerd worden. Over het algemeen worden deze goed opgevolgd. 
Indien er toch inbreuken worden vastgesteld, wordt er een PV opgemaakt en worden de eieren vernietigd.  
 
Toekomstige productie? 
De sector en elke individuele operator moet het nodige doen om een fipronil-vrije garantie te blijven geven 
naar de toekomstige productie. Deze opsomming werd gisteren reeds doorgestuurd in een extra 
nieuwsbrief, maar wordt voor de volledigheid nogmaals weergegeven: 

- Leghennenbedrijven mogen hun eieren pas terug in de handel brengen nadat door FAVV- analyse 

is aangetoond dat deze niet meer gecontamineerd zijn met fipronil. 

- Legpoeljen en jonge opfokmoederdieren mogen enkel in legproductie genomen worden, indien 

door analyses aangetoond is dat zij niet gecontamineerd zijn met fipronil. Deze analyses gebeuren 

in het kader van autocontrole en kunnen zowel op het opfokbedrijf als op het legbedrijf worden 

genomen. 

- Leghennen, die momenteel in rui zijn, mogen slechts opnieuw in productie genomen worden indien 

door FAVV-analyse aangetoond is dat zij niet gecontamineerd zijn met fipronil.  

Brekerijen en producenten van eiproducten moeten ook op hun niveau het nodige doen om garanties te 
geven (in het bijzonder voor de aanvoer uit het buitenland). Dezelfde garanties gelden ook voor 
ingevoerde dieren vanuit het buitenland (invoer leghennen of moederdieren). 
 
Niet alleen in Europa  
Gisteren werd gemeld dat er ook in Zuid-Korea fipronil aangetroffen werd in de eieren van een 
pluimveebedrijf met zo’n 80.000 kippen nabij Seoul. Naast al zeker 15 getroffen Europese landen, werden 
eerder ook fipronil-concentraties in eieren teruggevonden in Zwitserland en Hongkong. 
(Tekst: Pluimvee – Bronnen: o.a. FAVV, Boerderij) 
 

Politiek zoekt samen met sector naar mogelijkheden voor getroffen pluimveehouders 
Vlaamse Commissie Landbouw 
Deze voormiddag vond de Vlaamse Commissie voor Landbouw plaats. Deze stond in het teken van de 
fipronil-crisis. Ook de Landsbond probeert mogelijke pistes aan te reiken aan de overheid om de getroffen 
pluimveehouders te steunen. Op Vlaams niveau wordt daardoor nagedacht om een VLIF-waarborg aan te 
reiken aan de getroffen pluimveehouders. Niet alle bedrijven komen echter in aanmerking voor deze VLIF-
waarborg maar voor die bedrijven wordt ook gekeken met minister Muyters of er een waarborgregeling 
mogelijk is via Economie.  
 
Minister Schauvliege gaat vragen aan VLAM om voldoende middelen vrij te maken om de opgelopen 
imagoschade trachten te herstellen; ook naar het buitenland toe. We hebben ook gevraagd om te kijken of 
er geen extra middelen kunnen worden aangereikt vanuit Vlaanderen, maar dit moet in elk geval Europees 
bekeken worden zodat het niet als onterechte staatssteun kan worden gezien.  
 
Verder werd ook de mestverbranding aangehaald van mest die sporen van fipronil bevat. Deze wordt nu 
naar Indaver gebracht, maar we hebben de minister ook gevraagd om te kijken naar Nederland voor 
eventuele samenwerking en om ook te zien dat de kosten hiervoor tot een minimum worden beperkt. 
Momenteel zijn er immers grote prijsverschillen tussen bvb. Indaver en Moerdijk (NL).  
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Federale Task Force 
Morgen komt de Task Force samen die na het overleg vorige week werd opgestart. Doel van deze 
vergadering is om de meest recent beschikbare informatie uit te wisselen en alle steunmaatregelen aan de 
sector te bekijken. Ook de Landsbond is hierbij betrokken.  
 
 
Europese top in september 
Op 26 september komt de Europese top samen rond de fipronil-crisis. Eurocommissaris voor Gezondheid 
en Voedselveiligheid Andriukaitis zegt dat het geen crisisberaad is, maar eerder een bijeenkomst waarin 
onderzocht zal worden hoe er in de toekomst beter samengewerkt kan worden tussen de landen.  
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Tesco wil tegen 2025 enkel kooivrije eieren leveren in Centraal-Europa 
Tesco, ’s werelds derde grootste retailer, wil tegen 2025 enkel nog kooivrije eieren leveren in zijn ca. 3.500 
winkels in Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovakije. Deze belofte gaat verder op de eerdere belofte van 
Tesco om enkel kooivrije eieren te leveren in het Verenigd Koninkrijk.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Poultry World) 
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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 16/08/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,65 7,20 +0,45 7,55 +0,14 8,05 +0,21 8,85

72,5 +0,65 5,96 +0,45 6,31 +0,14 6,81 +0,21 7,61

67,5 +0,63 5,56 +0,43 6,11 +0,13 6,52 +0,19 7,24

62,5 +0,62 5,17 +0,42 5,72 +0,12 6,20 +0,17 6,83

57,5 +0,59 4,77 +0,39 5,32 +0,11 5,75 +0,16 6,24

52,5 +0,54 4,37 +0,34 4,92 +0,10 4,95 +0,16 5,19

47,5 +0,51 3,96 +0,31 4,31 +0,10 4,24 +0,10 4,24

42,5 +0,48 3,50 +0,28 3,85 +0,09 3,74 +0,09 3,74

XL 8,00 8,35 8,85 9,65

L 6,36 6,91 7,32 8,04

M 5,57 6,12 6,55 7,04

S 4,56 4,91 4,84 4,84

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 )

0,08+0,00 0,06

week 31: 0,85 // week 32: 0,85 // week 33: 0,85

+0,00 0,85 0,87 0,85 0,87

+0,08 1,40 1,48

0,08 0,06

+0,00 0,13 0,15

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 9 augustus markt van 16 augustus

+0,02 0,44 0,46 0,46 0,48

0,13 0,15

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

