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Agenda 
 3 februari: Opendeur nieuwe opfokstal van de familie Vandebulcke-Wyseur in Menen (Rekkem). Zij 

ontvangen u van 16 tot 20u. Meer informatie vindt u hier. 

 14 februari: Studievergadering West-Vlaanderen. Start om 13u30 in Roeselare. Meer informatie en 

het programma vindt u hier.  

 10 maart: Statutaire Vergadering West-Vlaanderen. Meer info volgt nog. 

 17 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen. Meer info volgt nog. 

 31 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. Meer info volgt nog. 

 

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

Onderhandelingen status vrije uitloop 
Zoals vorige week reeds vermeld werd in onze nieuwsbrief, vervalt volgens de Europese regelgeving de 
status van ‘vrije uitloop’ bij leghennen die meer dan 12 weken opgehokt zitten. Daardoor worden de eieren 
van deze kippen vanaf 2 februari ‘gewone’ scharreleieren die minder waard zijn en zullen de betrokken 
pluimveehouders dus financiële schade lijden. Wat het gevolg zal zijn van het grotere aanbod 
scharreleieren op de markt, moet nog afgewacht worden. 
 
Afgelopen maandag (23 januari) was er een Europese Landbouwraad waar dit onderwerp ook werd 
besproken. Nederland, dat een dag eerder de ophokplicht instelde en dus een dag eerder met het verlies 
van de vrije uitloop-status zal worden geconfronteerd, trok hierin het voortouw. Op de Landbouwraad is 
echter besloten om de 12-weken termijn te behouden. De Landbouwraad is zich bewust van het probleem 
en wil op lange termijn aan een verruiming van de bewuste verordening werken. Er wordt nog steeds 
gewerkt aan een oplossing op korte termijn, maar of die er volgende week donderdag zal zijn, is koffiedik 
kijken. 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Franse eierproducenten vragen retail steun voor omschakeling 
In 2025 zullen er (bijna) geen verrijkte kooi-eieren meer liggen in de Franse supermarkten. Tegen die tijd 
willen bijna alle Franse supermarkten enkel nog scharreleieren aan de consumenten verkopen. Door dit nu 
al aan te kondigen, willen ze de eierproducenten de tijd geven om zich hieraan te kunnen aanpassen. 
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Maar de Franse eierproducentenorganisatie CNPO (comité national pour la promotion de l’oeuf) vraagt 
hier ook een tegemoetkoming van de retail. Ze vragen zo’n 100 miljoen euro financiële steun, maar ook 
het aanbieden van langetermijncontracten aan de pluimveehouders. Enkel op die manier krijgen de 
producenten voldoende vertrouwen om deze investeringen te gaan doen.  
 
De Franse eiersector is momenteel nog steeds de grootste in Europa met een productie van 14,7 miljard 
eieren in 2015. Momenteel zitten zo’n 32 procent van de kippen in ‘alternatieve’ systemen. Tegen 2022 wil 
de sector dit alvast naar 50% krijgen. Deze operatie alleen al kost een half miljard euro.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Thailand verwacht stijgende export pluimveevlees in 2017 
De Thaise landbouwminister verwacht een stijging van 4% voor de export van het pluimveevlees. Deze 
groei is voornamelijk te wijten aan een verhoogde handel met Zuid-Korea. Dit land heeft onlangs het 12-
jarig verbod op import uit Thailand opgeheven nadat Thailand aangetoond had dat het volledig hersteld 
was van de vogelgriep uit 2004. Daarenboven zijn ook de standaarden om pluimvee te houden in Thailand 
verbeterd ten opzichte van die tijd. Mede daardoor zal ook de handel met Singapore groeien. Na 2004 
voerden zij enkel import van gekookte (verwerkte) pluimveeproducten in uit Thailand. Thailand is de 
tweede grootste exporteur van pluimveevlees naar Europa. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Geheugensteuntje bij administratieve zaken 
Het begin van het jaar betekent vaak ook een administratieve molen die in orde moet gebracht worden; 
denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en verschillende aanvragen. Op deze site krijg je een 
geheugensteuntje bij wat belangrijk is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Samenvatting vogelgriep afgelopen week 
België 
In ons land zijn er tot op heden nog geen uitbraken van vogelgriep vastgesteld. Wij herhalen nogmaals om 
alle opgelegde maatregelen na te leven en de bioveiligheid op het bedrijf als prioritair te behandelen. 
 
Frankrijk 
Er komt stilaan een einde in zicht van de preventieve ruimingen. Tijdens deze ruimingen worden nog veel 
nieuwe besmettingen ontdekt (13 in de afgelopen 4 dagen). Momenteel staat de teller op de Franse 
bedrijven nu op 168. Het is af te wachten of de ruimingen zullen volstaan om de viruscirculatie af te 
remmen en de ziekte uit te roeien. Op deze kaart kan u de besmettingen in Frankrijk van naderbij bekijken. 
 
Duitsland 
Deze week werden 2 kalkoenenhouderijen besmet met H5N5. Deze bedrijven zouden van dezelfde 
eigenaar zijn. Op een ganzenbedrijf in Gersten, op zo’n 30 km van de Nederlandse grens, werden 3.000 
ganzen geruimd na een besmetting met H5N8. 
 
Hongarije 
Hier komen nog af en toe nieuwe besmettingen voor. Vorige week nog werd een vermeerderingsbedrijf 
met grootouderdieren in het noordwesten van het land (ver weg van andere probleemgebieden) besmet 
verklaard. In de risicoperiode voor de uitbraak werden vanaf dit bedrijf broedeieren uitgevoerd naar Spanje 
en Rusland.  
 
Italië 
In Italië zijn voor het eerst 2 besmette bedrijven met H5N8 opgedoken in de regio van Venetië. Het gaat 
om kalkoenenhouderijen. Vermoed wordt dat het eerste bedrijf besmet is geraakt vanuit wilde vogels die 
reeds eerder aanwezig waren in de regio. Het tweede bedrijf zou besmet zijn geraakt door contact met het 
eerste.  

http://mapman.be/map-man-helpt-je-op-weg-met-je-administratie-0
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/170124_foyers.jpeg
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U kan de situatie in Europa ook grafisch bekijken op de kaarten voor de besmettingen bij pluimvee en bij 
wilde vogels. Wat betreft de wilde vogels is er niets noemenswaardig te melden. Het zwaartepunt lijkt wel 
op te schuiven richting de Balkan en centraal en zuidoost-Europa. Het FAVV stuurde ook een update van 
de overzichtstabel. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 
 
 

  

http://pluimvee.be/files/2017-01-24%20ADNS%20pluimvee.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-24%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-24%20Overzicht%20AI%20FAVV.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 24/01/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,12 6,39 -0,12 6,79 -0,10 7,19 -0,12 7,94

72,5 -0,12 5,15 -0,12 5,55 -0,10 5,95 -0,12 6,7

67,5 -0,11 4,79 -0,16 5,39 -0,10 5,79 -0,11 6,62

62,5 -0,10 4,42 -0,15 5,12 -0,09 5,59 -0,09 6,29

57,5 -0,10 4,03 -0,15 4,73 -0,08 5,19 -0,07 5,73

52,5 -0,08 3,59 -0,13 4,24 -0,06 4,29 -0,06 4,56

47,5 -0,08 3,16 -0,08 3,56 -0,08 3,61 -0,08 3,66

42,5 -0,07 2,78 -0,07 3,18 -0,07 3,23 -0,07 3,28

XL 7,09 7,49 7,89 8,64

L 5,49 6,09 6,49 7,32

M 4,73 5,43 5,89 6,43

S 3,66 4,06 4,11 4,16

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 )

0,04+0,02 0,00

week 2: 0,84 // week 3: 0,84 // week 4: 0,84

+0,00 0,86 0,88 0,86 0,88

+0,00 2,10 2,10

0,02 0,02

+0,02 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 18 januari markt van 25 januari

+0,05 0,34 0,36 0,39 0,41

0,09 0,11

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week3.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

