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Agenda 
 20 oktober: Opendag 1ster-stallen familie Uitdewilligen vanaf 14u in Sint-Kruis (NL). 

 14 november + 21 november: Symposium “Het Kippenparadijs” in Geel, resp. Tielt. Symposium 

over toekomstgerichte oplossingen voor schone lucht, een gezond klimaat en betere diergezondheid in 

de pluimveehouderij met lezingen van DLV, Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel en Inno+. Voor meer 

informatie en inschrijvingen kan u hier terecht.  

 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

België is de 4de grootste eierexporteur van Europa 
Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de Europese lidstaten in 2016 voor 960 miljoen aan eieren exporteerden. 
Meer dan 90% hiervan wordt gerealiseerd binnen de Europese lidstaten (866 miljoen euro); de overige 95 
miljoen euro betrof export naar landen buiten Europa.  
  
Nederland is overduidelijk de grootste Europese exporteur met een exportwaarde van 347 miljoen euro. Dit 
is maar liefst 40% van de totale waarde van de export van eieren binnen Europa. Polen staat op een 2de 
plaats (181 miljoen euro) en de top 3 wordt afgesloten door Duitsland (135 miljoen euro). Op een vierde 
plaats is België terug te vinden met een exportwaarde van 51 miljoen euro of zo’n 6% van het Europese 
totaal.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 

 
VLAM krijgt opnieuw Europees geld voor promotie 
Dit jaar diende VLAM 12 projecten in voor Europese co-financiering. Er werden 9 projecten goedgekeurd, 
waarvan er 6 onmiddellijk in uitvoering kunnen gaan en 3 op de reservelijst staan. De cofinanciering vanuit 
Europa is niet min: voor projecten buiten Europa of met meerdere lidstaten geeft Europa een subsidie van 
80%: voor elke euro die de sector bijdraagt, geeft de EU er 4 euro bij. Voor projecten binnen Europa is er 
een tegemoetkoming van 70%. En er is goed nieuws voor konijn en pluimvee! 
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Het goedgekeurde project voor konijn zal 3 jaar lopen en kent een cofinanciering van 70%. In dit project 
zullen Nederland en België een gezamenlijke consumentencampagne voeren om het verbruik van 
konijnenvlees terug op te krikken. De nadruk zal gelegd worden op de nutritionele kwaliteiten en de vele 
mogelijke bereidingswijzen van het konijn. Daarnaast is er ook voorzien dat de consumenten geïnformeerd 
worden over het bestaan van de ‘parkkonijnen’.  
 
Het project dat goedgekeurd werd voor pluimvee en vleeswaren loopt gedurende 2 jaar en kent een 
cofinanciering van 80%. Met dit project wil men vooral promotie gaan voeren voor Europese vleeswaren en 
Europees pluimveevlees in Oost-Afrika; een regio die nog grotendeels onbewerkt is. In West-Afrika zijn al 
exporteurs actief, maar daar wordt ingezet op een ruimere prospectie en het bekomen van een groter 
marktaandeel. Ook zal men in dit project deelnemen aan een beurs in het Midden-Oosten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM) 
 
 

Europese regelgeving verhoogt kostprijs ei met 16% 
Wageningen Economic Research onderzocht de concurrentiepositie van de Europese eiersector en bracht 
de resultaten samen in een rapport. Daaruit blijkt dat (voor basisjaar 2015) maar liefst 16% van de 
productiekosten van het Europese (kooi-)ei rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de specifieke Europese 
regelgeving op gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. De overige 84% omvatten 
‘basis’productiekosten voor o.a. voeder, huisvesting, jonge hennen en arbeid.  
 
De Europese productiekosten werden vergeleken met landen die in 2015 veel eieren en eiproducten naar 
Europa exporteerden, nl. India, Oekraïne, de Verenigde Staten en Argentinië. Uit het rapport bleek dat al 
deze landen zonder invoerheffingen concurrentieel zouden zijn met het Europese ei. De kostprijs per 
kilogram Europees ei bedroeg volgens het rapport gemiddeld 89,4 cent in 2015; terwijl de kostprijs voor een 
kg Oekraïens ei amper 68,0 cent bedroeg in 2015. In 2016 was er al een kentering te zien: India verloor 
toen zijn leiderspositie voor wat de export naar Europa betreft van eieren en eiproducten aan Oekraïne, en 
viel zelfs terug naar een vijfde plaats. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Wageningen University Research + cijfers Europese Commissie) 
 
 

EU bant Marokkaanse pluimveeproducten 
De Europese Unie laat geen export meer toe van Marokkaanse pluimveeproducten richting Europa. Deze 
beslissing werd genomen na audits in maart en september bij het Marokkaanse Nationale Agentschap voor 
de Sanitaire veiligheid van de voedselproducten (ONSSA). Europa zou bezorgd zijn omdat ONSSA maar 1 
labo heeft in het hele land om pluimveeziektes te detecteren. Ook waren er nog andere problemen rond de 
hygiënische omstandigheden in de slachthuizen en over de hele distributieketen. Kwekers waren ook niet in 
staat om de oorsprong weer te geven van het pluimvee. Daaruit werd besloten dat de voorwaarden om te 
produceren naar de Europese markt niet voldeden. Er is nu gevraagd aan ONSSA om de gebreken op te 
lossen en de nodige acties te ondernemen om opnieuw naar Europa te mogen exporteren. In december 
worden opnieuw inspecties voorzien. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Zimbabwe zoekt Europese broedeieren 
In Zimbabwe zijn er lokale en regionale tekorten aan broedeieren omwille van uitbraken van hoogpathogene 
H5N8-vogelgriep in verschillende regio’s. Er zijn nu plannen om broedeieren uit andere landen te halen, 
waaronder bvb. Europa. De regering zou de 40% accijnzen op broedeieren ingetrokken hebben vanuit 
vreemde landen omdat er ook in de omringende landen geen overschot aan materiaal is. Ook Zuid-Afrika, 
de grootste producent, werd immers sterk getroffen door de vogelgriep. Gezien de duurdere prijzen voor de 
Europese broedeieren, wordt verwacht dat de prijzen voor kip ook wel eens zouden kunnen stijgen in de 
regio. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
 

 

http://edepot.wur.nl/417151
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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 17/10/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,62 11,42 +0,62 11,77 +0,62 11,30 +0,44 12,26

72,5 +0,62 10,18 +0,62 10,53 +0,62 10,06 +0,44 11,02

67,5 +0,58 9,47 +0,58 10,02 +0,36 9,37 +0,43 10,47

62,5 +0,56 8,76 +0,56 9,31 +0,39 8,98 +0,41 9,86

57,5 +0,53 8,04 +0,53 8,59 +0,42 8,42 +0,41 9,02

52,5 +0,50 7,26 +0,50 7,81 +0,48 7,47 +0,50 7,81

47,5 +0,46 6,52 +0,46 6,87 +0,50 6,59 +0,46 6,87

42,5 +0,41 5,79 +0,41 6,14 +0,45 5,84 +0,41 6,14

XL 12,22 12,57 12,10 13,06

L 10,27 10,82 10,17 11,27

M 8,84 9,39 9,22 9,82

S 7,12 7,47 7,19 7,47

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 )

0,25+0,00 0,23

week 40: 0,85 // week 41: 0,85 // week 42: 0,85

+0,00 0,84 0,86 0,84 0,86

+0,12 2,32 2,44

0,25 0,23

+0,00 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 11 oktober markt van 18 oktober

+0,00 0,70 0,72 0,70 0,72

0,30 0,32

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week40.pdf

