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Agenda 
 6 oktober: Opendag braadkippenstal vanaf 13u bij familie Vanzurpele in Bekkevoort 

 10 & 13 oktober: Studiedag leghennen van het Proefbedrijf i.s.m. Praktijkcentrum Pluimvee in resp. 

Geel en Tielt. Gratis deelname, inschrijven verplicht. Meer informatie vindt u hier.  

 22 november: Journée d’étude des productions porcines et avicoles. De 17e editie van deze 

studiedag vindt plaats in de Moulins de Beez (Namur). Meer informatie vindt u door hier te klikken.  

 

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

Voorlopig reinigingsprotocol fipronil-stallen 
Momenteel zijn er nog 11 pluimveebedrijven in België die geheel of gedeeltelijk stilliggen omwille van de 
fipronil-crisis. Het gaat om 3 leghennenbedrijven die geen eierproductie hebben, 4 leghennenbedrijven die 
geen dieren mogen laten slachten (als ze dit zouden wensen) en 4 opfokbedrijven.  
 
Er werd de afgelopen weken door verschillende instanties gewerkt aan een reinigingsprotocol om fipronil te 
verwijderen uit besmette stallen. Wel zijn er nog een aantal werkpunten of onzekerheden rond dit protocol, 
waaronder wat er moet gebeuren met het kuiswater, hoe de vrijgave vanuit het FAVV zal gebeuren e.d. 
Zodra deze stappen ook duidelijk zijn, zal het protocol ook officieel kunnen worden gecommuniceerd 
(vermoedelijk door OVAM). In afwachting kunnen de pluimveehouders reeds starten.  
Hieronder vindt u de te doorlopen stappen: 
 

1. Verwijder alle dieren uit de stal 

 

2. Droge reiniging (zeer grondig) 

Het is cruciaal om deze droge reiniging zeer nauwkeurig uit te voeren. Dit zorgt er immers voor dat 

de concentratie fipronil die later in het reinigingswater kan worden teruggevonden, sterk 

gereduceerd wordt. Verwijder alle loszittend vuil en alle mest (afschrapen van vastzittende mest). 

De hele stal en de infrastructuur (legband, voedergoot,…) moet tot in de kleinste gaatjes 

bezemschoon zijn. Al het vuil en de mest die tijdens deze stap wordt verzameld, moet aan de mest 

worden toegevoegd voor vernietiging. 
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3. Eerste natte reiniging: vloer en infrastructuur 

Bij deze eerste natte reiniging moeten vloer en infrastructuur (legband, voedergoot, voederpan, 

drinksysteem,… (uitgezonderd plafond en muren) ingesproeid worden met water. Dit moet men 

goed laten inweken (mag zelfs overnachten) om het resterende vastklevende vuil los te weken. 

Daarna moet de vloer en de infrastructuur ingeschuimd worden met een *geschikt vet oplossend 

reinigingsmiddel in een geschikte concentratie (eventueel hoger dan voorgeschreven concentratie) 

en voldoende lang laten inwerken (minimum 30 minuten). Belangrijk hierbij is om de instructies die 

de fabrikant opstelt voor de verwijdering van fipronil goed te volgen. De aanhechttijd moet zeker 

gerespecteerd worden!  

Reinigen met zuiver water (indien mogelijk warm) onder hoge druk. 

 

4. Opvang eerste reinigingswater 

Het kuiswater van de eerste natte reiniging dient opgevangen te worden tot duidelijk is wat hiermee 

moet gebeuren. Dit is nog in onderhandeling. 

 

5. Tweede natte reiniging: inweken en reinigen van de volledige stal 

Zelfde procedure als bij de eerste natte reiniging, nl. inweken en inschuimen, maar deze keer voor 

de volledige stal (dus ook plafond, muren,…). *Geschikt vet oplossend reinigingsmiddel gebruiken 

aan een geschikte concentratie en voldoende lang laten inwerken.  

Minstens éénmaal grondig reinigen met zuiver water (indien mogelijk warm) onder hoge druk. 

 

6. Opvang tweede reinigingswater 

Reinigingswater van de tweede natte reiniging moet ook opgevangen worden tot duidelijk is wat 

ermee kan gebeuren.  

 

7. Eventueel bijkomende reinigingen met zuiver water onder hoge druk. Dit zal ook afhangen van 

de manier waarop het FAVV beslist om de stal vrij te geven (nog niet volledig duidelijk). Er wordt ook 

bekeken of het goed is om na de reiniging nog een ontsmetting met waterstofperoxide uit te voeren.  

 

8. Laatste stap 

Het FAVV zal stalen nemen in de stal, al is het protocol voor vrijgave nog niet helemaal duidelijk. 

Daarna zal een ontsmetting gebeuren met een door de FOD Leefmilieu goedgekeurd ontsmettings-

middel.  

*Geschiktheid van het reinigingsmiddel voor verwijdering van fipronil moet aangetoond zijn door de 
producent. Het reinigingsmiddel moet een licht alkalisch middel zijn (pH 11-13) en moet voldoen aan de 
detergentenverordening 648/2004. Het detergent mag geen milieugevaarlijke stoffen met PBT 
eigenschappen (persistent, toxisch, bio-accumulerend) bevatten, cfr REACH en Kaderrichtlijn Water 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r11_en.pdf. De specifieke 
instructies voor gebruik (temperatuur, contacttijd, werkwijze toepassing, …) voor verwijdering van fipronil 
moeten door de producent beschreven zijn. 
(Bronnen: o.a. ILVO, OVAM) 
 
 

Vlaanderen maakt bijna € 3 miljoen vrij voor fipronil-crisis 
Vlaams Minister van Landbouw Schauvliege heeft bekend gemaakt bijna 3 miljoen euro vrij te maken voor 
steunmaatregelen in kader van de fipronil-crisis. Deze middelen zullen gebruikt worden voor de analyses 
van mest en kuiswater, maar ook voor o.a. de mestverbranding en eventuele behandeling van het 
reinigingswater. Daarnaast zet Vlaanderen ook in op de nodige overbruggingskredieten, en wordt er ook 
budget vrijgemaakt voor een extra campagne vanuit VLAM rond de promotie van het ei.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Vlaamse overheid) 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r11_en.pdf
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Voedselschandaal bij 2 Sisters Food Group (Groot-Brittannië) 
Enkele dagen geleden kwam een voedselschandaal aan het licht bij de 2 Sisters Food Group in Groot-
Brittannië. Het bedrijf is de grootste leverancier van kippenvlees aan Britse supermarkten. Undercover-
beelden vanuit de vestiging in West-Bromwich die werden gemaakt door The Guardian en ITV News 
toonden heel wat onheuse praktijken. Zo was te zien dat kippenvlees die tijdens de verwerking op de grond 
gevallen was, gewoon opnieuw op de productieband werd gegooid. ‘Oud’ kippenvlees dat door 
supermarkten teruggestuurd werd, werd samen met vers geslacht kippenvlees ‘heringepakt’ en met een 
nieuwe houdbaarheidsdatum erop opnieuw richting voedselketen verstuurd. Ook partijen vlees van 
verschillende slachtdata kwamen terecht in dezelfde verpakking waarbij gekozen werd om de meest recente 
slachtdatum te vermelden. Een groot probleem dus voor wat de tracering van al deze producten betreft.  
 
De gevolgen hiervan zijn niet mals voor 2 Sisters Food Group. De omzet blijft maar dalen en het imago van 
het bedrijf heeft een serieuze klap gekregen. De grote supermarkten die klant waren bij het bedrijf, zoals 
Tesco, Sainsbury’s, Aldi en Lidl, maar ook Marks & Spencer willen geen kip meer uit de getroffen fabriek. Ze 
vragen allen om een diepgaand onderzoek. 2 Sisters heeft afgelopen zondag de productie in West-
Bromwich noodgedwongen stilgelegd. Ze gaan de zaken er recht proberen zetten en zullen hun personeel 
nieuwe trainingen geven. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Guardian) 
 
 

Nieuwe fabriek voor Plukon in Wezep (NL) 
Pluimveevleesverwerker Plukon bouwt een nieuwe fabriek in het Gelderse Wezep (NL). Deze fabriek komt 
er ter vervanging van de oude vestiging die in maart gedeeltelijk afbrandde. Doordat de rest van het gebouw 
sterk beschadigd was door de rook, was het nodig om de fabriek met de grond gelijk te maken en opnieuw 
op te bouwen. Dit zou zo’n 25 miljoen euro kosten en volgend jaar zou de bouw af moeten zijn. In Wezep 
maakte Plukon kant-en-klare maaltijden en bewerkte kipproducten voor o.a. supermarkten. De 375 
medewerkers van de vestiging konden tijdelijk aan de slag op andere locaties. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Inhoud oktober-nummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: Groei in braadkippensector wat minder explosief 

 Actuele dossiers: fipronil en kuiswater 

 Verslag van bekroonde nieuwigheden SPACE 2017 
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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 03/10/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,71 10,02 +0,71 10,37 +0,59 9,99 +0,48 11,42

72,5 +0,71 8,78 +0,71 9,13 +0,59 8,75 +0,48 10,18

67,5 +0,64 8,14 +0,64 8,69 +0,55 8,43 +0,45 9,65

62,5 +0,58 7,50 +0,58 8,05 +0,51 8,08 +0,42 9,07

57,5 +0,50 6,85 +0,50 7,40 +0,47 7,55 +0,40 8,24

52,5 +0,42 6,20 +0,42 6,75 +0,44 6,57 +0,42 6,75

47,5 +0,35 5,57 +0,35 5,92 +0,41 5,69 +0,35 5,92

42,5 +0,32 4,94 +0,32 5,29 +0,37 5,04 +0,32 5,29

XL 10,82 11,17 10,79 12,22

L 8,94 9,49 9,23 10,45

M 7,65 8,20 8,35 9,04

S 6,17 6,52 6,29 6,52

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 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 27 september markt van 4 oktober

+0,05 0,65 0,67 0,70 0,72

0,30 0,32

0,25+0,00 0,23

week 38: 0,85 // week 39: 0,85 // week 40: 0,85

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

+0,15 2,10 2,25

0,25 0,23

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week39.pdf

