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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

Formulier aanvraag steunmaatregelen fipronil 
Op de site van de federale overheidsdienst Financiën is sinds kort een formulier beschikbaar voor de 
aanvraag van steunmaatregelen voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben door de fipronil-crisis. 
Deze steunmaatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw handelen over betalingsfaciliteiten, vrijstelling 
van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor niet-betaling of laattijdige betaling (andere 
boetes worden niet beoogd door de steunmaatregelen).  
 
Via deze link komt u terecht op de site van Financiën. U vindt hier ook meer informatie terug rond wie er 
precies recht heeft op deze ondersteuning, wat de voorwaarden zijn, en voor welke periode deze 
maatregelen gelden. Het moet aangetoond kunnen worden dat de financiële problemen effectief gevolg zijn 
van de fipronil-crisis. Bedrijven die vóór deze crisis ook al problemen hadden om de bedrijfsvoorheffing en 
de BTW op tijd te betalen, komen dus niet in aanmerking.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FOD Financiën) 
 
 

Mestbank roept op om geen analyseresultaten mee te sturen naar Frankrijk 
De Mestbank deed eerder deze week een oproep naar alle pluimveehouders om geen analyseresultaten 
van pluimveemest mee te sturen naar Frankrijk. Blijkbaar wordt die vraag gesteld aan pluimveehouders die 
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mest willen exporteren naar Pas-de-Calais in Frankrijk. Volgens de Mestbank heeft Pas-de-Calais echter 
niet het recht om deze analyses mee te vragen en moet het attest dat u van de Mestbank krijgt voldoende 
zijn.  
 
De Mestbank roept dan ook op om geen analyseresultaten mee te sturen naar Frankrijk omdat ze vrezen 
dat dit anders een gangbare praktijk zal worden naar de toekomst toe. Dat wil de Mestbank absoluut 
vermijden. Bovendien wordt de vraag op dit moment vanuit Pas-de-Calais zelfs gesteld aan 
braadkippenhouders en aan kalkoenenhouders die niets te maken hebben met de hele fipronil-crisis.  
Gelieve dus geen analyseresultaten mee te sturen naar Frankrijk! 
(Tekst: Pluimvee - Bron: Mestbank) 
 
 

FAVV publiceert lijst van erkende labo’s voor fipronil 
Op de site van het FAVV vindt u een link terug naar de erkende laboratoria voor fipronil-onderzoek. In de 
tabel die u daar kan openen, wordt de lijst weergegeven van deze laboratoria met daarbij in detail wat de 
mogelijkheden van dat specifieke labo zijn: wat kan precies onderzocht worden (fipronil- en zijn mogelijke 
metabolieten) en op welke matrix (eieren, vlees,…)? 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

NVP en LTO/NOP spannen rechtszaak aan tegen NVWA 
In Nederland plannen de sectororganisaties NVP en LTO/NOP om samen naar de rechter te stappen tegen 
het handelen van de NVWA rondom de fipronil-crisis. Ze vinden dat de NVWA veel sneller had moeten 
reageren nadat de eerste signalen over fipronil gekend raakten in november 2016. Daardoor zouden veel 
pluimveehouders gespaard gebleven zijn van deze crisis en ze verwijten de NVWA dan ook nalatig te zijn 
geweest. In deze rechtszaak komt er enkel een uitspraak over het handelen van de NVWA.  
 
Wanneer die uitspraak gunstig is, kunnen getroffen pluimveehouders individueel of samen in groepen een 
tweede rechtszaak aanspannen tegen de NVWA over het schadebedrag. De advocaat van NVP en 
LTO/NOP verwacht echter ten vroegste binnen een paar maanden een uitspraak, al geeft hij ook aan dat dit 
veel langer kan aanslepen omdat de advocaten van de NVWA het proces zullen proberen vertragen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
  
 

McDonalds wil wereldwijd antibioticagebruik beperken bij zijn kippen 
McDonalds heeft verkondigd dat ze vanaf 2018 het gebruik van de meest kritische antibiotica gaan 
schrappen in de productie van hun vleeskuikens. Op die manier willen ze het steeds groter wordende 
resistentieprobleem inperken. Een soortgelijke beslissing werd in 2016 ook al genomen voor de 
Amerikaanse markt.  
 
Vanaf 2018 zou dit soort antibiotica niet meer gebruikt mogen worden bij vleeskuikens (bestemd voor de 
productie van kipproducten van McDonalds) in Brazilië, Canada, Japan, Zuid-Korea, de USA en Europa. 
Enkel voor Europa wordt een uitzondering gemaakt voor colistine, dat pas tegen eind 2019 zal uitgefaseerd 
worden. In 2019 zullen ook Australië en Rusland betrokken worden bij dit nieuwe protocol. Tegen ten laatste 
2027 zouden alle landen wereldwijd deze manier van werken voor McDonalds moeten aannemen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
 
 

Hendrix Genetics breidt leghennenproductie in de USA uit 
Hendrix Genetics heeft onlangs een nieuwe broeierij geopend in Nebraska met een prijskaartje van 18,5 
miljoen dollar. Ze willen hiermee hun marktaandeel uitbreiden. De nieuwe leghennen-broeierij zal een 
capaciteit hebben om jaarlijks 24 miljoen hennen te produceren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 
  

http://www.favv.be/professionelen/
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2017: 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. 
  
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
De VVP en de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (Landsbond) hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te 
voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op 
het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 

Prijzen voor 29/08/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,22 7,71 +0,22 8,06 +0,19 8,56 +0,66 9,75

72,5 +0,22 6,47 +0,22 6,82 +0,19 7,32 +0,66 8,51

67,5 +0,19 6,00 +0,19 6,55 +0,21 7,05 +0,65 8,12

62,5 +0,17 5,53 +0,17 6,08 +0,22 6,74 +0,62 7,67

57,5 +0,14 5,07 +0,14 5,62 +0,24 6,28 +0,55 6,99

52,5 +0,12 4,65 +0,12 5,20 +0,27 5,45 +0,37 5,71

47,5 +0,11 4,21 +0,11 4,56 +0,29 4,70 +0,29 4,70

42,5 +0,10 3,73 +0,10 4,08 +0,26 4,15 +0,26 4,15

XL 8,51 8,86 9,36 10,55

L 6,80 7,35 7,85 8,92

M 5,87 6,42 7,08 7,79

S 4,81 5,16 5,30 5,30

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 )

0,18+0,08 0,08

week 33: 0,85 // week 34: 0,85 // week 35: 0,85

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

+0,11 1,54 1,65

0,10 0,16

+0,08 0,15 0,17

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 23 augustus markt van 30 augustus

+0,05 0,51 0,53 0,56 0,58

0,23 0,25

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week34.pdf

