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Agenda 
 1 september: Opendeur leghennen met vrije uitloop bij de familie Wibaut in Pipaix (Leuze-en-

Hainaut). U wordt er verwacht vanaf 15u. De volledige uitnodiging kan u hier terugvinden.  

 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 vanaf 12u30. Deelname 

is gratis, maar inschrijven is verplicht! Meer informatie en het programma kan u hier vinden. 

 

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

 
Rendac verlaagt zijn prijs voor verwerking eieren met fipronil 
Vorige week was er een overleg op Vlaams niveau met verwerkingsbedrijf Rendac in het kader van de 
fipronil-crisis. Rendac verwerkt de besmette eieren tot o.a. componenten voor de productie van groene 
stroom. Tijdens het overleg kon minister Schauvliege 3 resultaten bekomen die u vorige week reeds kon 
bekijken op onze site, namelijk: 

- Rendac verlaagt het tarief voor het verwerken van eieren van 187,67 euro naar 150 euro per ton 

(met terugwerkende kracht tot het begin van de fipronil-crisis) 

- Rendac gaat geen voorschotten meer vragen van bedrijven die afgekeurde eieren laten ophalen. 

Voorschotten die nu reeds werden betaald, zullen worden gecrediteerd 

- Er wordt bestudeerd hoe de transportkosten verder kunnen worden gedrukt. Daarbij wordt bvb. 

gedacht aan het gebruik van een zuigwagen i.p.v. de huidige containers 

(Tekst: Pluimvee) 
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http://pluimvee.be/files/2017-09-01%20Uitnodiging%20leghennen%20vrije%20uitloop%20Wibaut.pdf
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http://pluimvee.be/files/2017-09-17%20Uitnodiging%20Pluimvee%20Studiedag%20ILVO%2012%20september%202017.pdf
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
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Ook fipronil aanwezig in Poolse eieren 
Het Nederlandse Pluimveeweb meldt dat er bij een steekproef van geïmporteerde Poolse eieren een te 
hoog fipronil-gehalte werd waargenomen. De Nederlandse pluimveesector spreekt van maffia-achtige 
netwerken en wil de onderste steen boven krijgen in deze crisis. Mogelijks zijn deze Poolse besmette eieren 
ontdekt doordat de industrie nu zelf streng controleert op fipronil. Voorzitter Pluimveehouderij bij LTO, Eric 
Hubers, vindt het Nederlandse Voedselagentschap (NVWA) veel te laks en vindt dat zij de Poolse eieren 
even streng moeten controleren dan de Nederlandse eieren. Nederland importeert tussen de 1 à 2 miljoen 
eieren per week uit Polen en Oekraïne voor gebruik in allerhande producten (niet voor de Nederlandse 
supermarkt). Poolse eieren zijn goedkoper omdat de kippen daar in veel slechtere omstandigheden 
gehouden mogen worden, besluit Pluimveeweb. 
(Bron: Pluimveeweb)  
 
 

Nederlandse minister bevestigt tip fipronil in november 2016 
De Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft in een brief aan de Tweede Kamer 
bevestigd dat de tipgever die de NVWA reeds in november 2016 waarschuwde voor gebruik van fipronil in 
de pluimveesector het ook expliciet had over de firma Chickfriend. De NVWA ging niet verder met deze tip 
en schoot pas verder in actie nadat België meldde dat het bestrijdingsmiddel terug te vinden was in eieren 
en Chickfriend opnieuw werd vernoemd.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

BEMEFA breidt controles op pesticides uit 
In een persbericht laat de Belgische mengvoedersector weten dat ze sinds 2003 een sectoraal 
controleplan hebben uitgewerkt voor alle contaminanten die de voedselveiligheid kunnen beïnvloeden, 
waaronder ook fipronil. Sinds 2012 wordt er ook getest op de aanwezigheid van fipronil in diervoeders en 
alle controles (150 per jaar) waren tot op heden negatief.  
 
In het kader van de fipronil-crisis gaat BEMEFA nu zijn controleplan uitbreiden naar alle eiproducten 
(eipoeder, eischalen, pluimveevet e.d.) die bestemd zijn voor het gebruik in diervoeder. Directeur-generaal 
Yvan Dejaegher beklemtoont dat in de diervoedersector alle leveranciers verplicht FCA-gecertificeerd 
moeten zijn en dat er geen enkele levering kan gebeuren door een leverancier die niet in het 
autocontrolesysteem is geregistreerd.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: BEMEFA) 
 
 

Procedures voor de terugroeping uit de handel en de recall 
In een persbericht meldt het FAVV dat er ook in België maatregelen voorzien zijn om verwerkte producten 
die de maximale residulimiet (0,005 mg/kg) niet respecteren uit de handel te nemen (zelfs indien ze geen 
gevaar voor de volksgezondheid zouden vormen). Dit betekent dat de producten op elk niveau van de 
voedselketen weggehaald worden (fabrikanten, groothandel, tot in de verkooppunten van de kleinhandel).  
 
Mochten verwerkte producten toch een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dan zouden de 
consumenten onmiddellijk verwittigd worden (recall). Deze procedure wordt dus enkel toegepast wanneer 
er daadwerkelijk gevaar is voor de volksgezondheid. Deze procedures met betrekking tot het terugroepen 
uit de handel en de recall worden al jaren op een transparante manier door het FAVV toegepast en zijn 
vastgelegd op Europees niveau. 
 
Enkele dagen geleden haalde koekjesproducent Lotus Bakeries een aantal van zijn producten uit de 
Belgische winkelrekken. Lotus Bakeries meldt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat verder 
onderzoek moet uitwijzen of er effectief fipronil in de koekjes zit. Er komt dus geen terugroepactie voor 
consumenten en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid.  
(Bronnen: FAVV & VILT) 
 
 

http://pluimvee.be/files/2017-08-16%20Persbericht_Belgische%20mengvoedersector%20breidt%20controles%20op%20pesticides%20uit_NL.pdf
http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-08-19.asp
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Reinigen van met fipronil gecontamineerde stallen (ingestuurd) 
CID Lines is door overheidsinstanties uit België en Nederland bevraagd naar een doeltreffende oplossing 
om fipronil te verwijderen uit kippenstallen. Testen met diverse reinigingsmiddelen werden uitgevoerd en 
een uitgetest protocol werd opgesteld. U kan dit protocol hier raadplegen.  
 
CID Lines meldt dat uit uitgebreide simulatietesten is gebleken dat fipronil veel langer blijft vasthechten 
aan kunststof- en ruwe materialen dan aan gladde metalen oppervlaktes. Nog volgens hun testen is 
gebleken dat het oxideren van de fipronil-molecule aanleiding geeft tot het vormen van fipronil-
metabolieten die aanwezig blijven en analytisch aangetoond kunnen worden, aldus het bedrijf. 
(Bron: CID Lines) 
 
 

Zweden meldt uitbraak van NCD bij leghennen 
Zweden meldde vorige week een nieuwe uitbraak van Newcastle Disease (NCD) op een leghennenbedrijf 
in Kalmar County (Zuid-Zweden). Er werden symptomen waargenomen zoals een verminderde leg, eieren 
zonder schaal en een verhoogde mortaliteit. Volgens de OIE werden alle 4.000 hennen geruimd en werd 
een 3km- en een 10km-zone ingesteld rond de haard. De bron van het virus (aviaire paramyxovirus type 1 
APMV-1) is onbekend.  
 
De laatste uitbraak van NCD in Zweden was in oktober vorig jaar op een biologisch leghennenbedrijf in 
Skane County. Zweden was sinds februari vrij verklaard van NCD. Êerder deze maand verklaarde Zweden 
zich ook vrij van hoogpathogene vogelgriep. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 
  

http://pluimvee.be/files/2017-08-23%20Artikel%20Reiniging%20CID%20Lines.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 22/08/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,29 7,49 +0,29 7,84 +0,32 8,37 +0,24 9,09

72,5 +0,29 6,25 +0,29 6,60 +0,32 7,13 +0,24 7,85

67,5 +0,25 5,81 +0,25 6,36 +0,32 6,84 +0,23 7,47

62,5 +0,19 5,36 +0,19 5,91 +0,32 6,52 +0,22 7,05

57,5 +0,16 4,93 +0,16 5,48 +0,29 6,04 +0,20 6,44

52,5 +0,16 4,53 +0,16 5,08 +0,23 5,18 +0,15 5,34

47,5 +0,14 4,10 +0,14 4,45 +0,17 4,41 +0,17 4,41

42,5 +0,13 3,63 +0,13 3,98 +0,15 3,89 +0,15 3,89

XL 8,29 8,64 9,17 9,89

L 6,61 7,16 7,64 8,27

M 5,73 6,28 6,84 7,24

S 4,70 5,05 5,01 5,01

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 0,13 0,15

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 16 augustus markt van 23 augustus

+0,05 0,46 0,48 0,51 0,53

0,15 0,17

0,10+0,02 0,06

week 32: 0,85 // week 33: 0,85 // week 34: 0,85

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

+0,06 1,48 1,54

0,08 0,08

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

