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Agenda 
 3 november: Opendeurdag nieuwe braadkippenstal bij de fam. Van der Linden te Hoogstraten 

(Bieshof 9) van 16 tot 21 uur. 

 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.  

 20 november – 30 november: Infosessies BBT-conclusies voor intensieve varkens- en 

pluimveebedrijven in resp. Gent en Geel om 10u. Meer informatie en het inschrijvingsformulier kan u 

hier terugvinden. 

Te koop 
 1000 NIEUWE hardhouten roosters van 1m x 1,2m – contact: 0479/274.874 

 600 TWEEDEHANDS Vencomatic kunststof roosters (Vencoslat T4) – contact: 0479/274.874 

 

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

Overzicht Europese import en export eieren en pluimveevlees 
Eieren 
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de export van Europese eieren en eiproducten met 10,2% 
gedaald is in de eerste 8 maanden van 2017. In totaal werd 143.416 ton eieren en eiproducten 
geëxporteerd vanuit Europa. Japan staat op de eerste plaats om de Europese eiproducten te importeren 
(35.439 ton – 25%); een stijging t.o.v. dezelfde periode vorig jaar met 31,6%. Dat is goed nieuws, gezien de 
Japanse markt vorig jaar wat verloren leek voor Europa. Op de tweede plaats staat opnieuw Zwitserland 
met een invoer van 25.850 ton (18%). Op een gedeelde derde plaats met 5% Europese invoer staan de 
Verenigde Arabische Emiraten, Israël en Thailand.  
 
Wat de Europese import van eieren en eiproducten betreft, werd van januari t.e.m. augustus 2017 11.347 
ton eieren en eiproducten ingevoerd, wat een daling is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar met 5,6%. De 
meeste eieren en eiproducten werden geïmporteerd vanuit de USA (7.223 ton – 63.7%). Op de tweede 
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plaats staat Argentinië (1.810 ton – 16%) en op de derde plaats Albanië (965 ton; 8,5%). Oekraïne valt zeer 
sterk terug en staat nu nog op een vierde plaats (456 ton; 4,0%), een verlies van 92% t.o.v. dezelfde 
periode vorig jaar.  
 
Pluimveevlees 
Van januari t.e.m. augustus 2017 werd 1.062.596 ton Europees pluimveevlees geëxporteerd. Dat is een 
stijging met 2,1% t.o.v. vorig jaar. Zo’n 93.660 ton pluimveevlees (8,8%) ging naar Hong Kong, dat 
daarmee koploper is om Europees pluimveevlees te importeren. Het verschil met Oekraïne is klein. Zij staan 
op een tweede plaats en importeerden t.e.m. augustus 91.969 ton pluimveevlees (8,7%), een stijging voor 
hen met 41%. Op een derde plaats staat Ghana (85.295 ton; 8,0%) dat ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar een stijging van 71% kent. In 2016 werd het meeste Europese pluimveevlees nog richting Zuid-
Afrika gestuurd. In de eerste 8 maanden van dit jaar importeerden zij echter maar 58.135 ton (5,5%) en 
staan daarmee slechts op een zevende plaats. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit een daling 
met 67% voor het land. 
 
In de eerste 8 maanden van 2017 importeerde Europa zo’n 552.390 ton pluimveevlees wat een daling is 
met 10,7% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De top 3 blijft ongewijzigd. Europa importeert nog steeds het 
meeste pluimveevlees vanuit Brazilië (283.087 ton; 51,2%), wat wel een daling voor dat land is met 18%. 
Op de tweede plaats staat Thailand. Zij leverden in de eerste 8 maanden van dit jaar 180.080 ton 
pluimveevlees naar Europa (32.6%). De derde plaats is intussen steviger in handen van Oekraïne (50.662 
ton; 9,2%), een stijging van 68% t.o.v. zelfde periode vorig jaar. In heel 2016 werd 48.039 ton pluimveevlees 
vanuit Oekraïne geïmporteerd. Met nog 1/3 te gaan in de statistieken voor 2017, zit Oekraïne hier nu reeds 
boven.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen 
Volgens de Oekraïense eierproducent Ovostar Union zouden in oktober de eerste Oekraïense tafeleieren 
naar Europa worden gebracht. Dochteronderneming Yasensvit (de merknaam waaronder Ovostar 
tafeleieren vermarkt) is opgenomen als eierpakstation in de korte lijst van ondernemingen uit Oekraïne die 
eieren en eiproducten naar Europa mogen exporteren. Zoals u in bovenstaand artikel kon lezen, viel de 
import van Oekraïense eierproducten dit jaar sterk terug. Nu ze tafeleieren zouden kunnen binnenbrengen 
in Europa, kan daar misschien opnieuw verandering in komen, zeker als de huidige Europese eierprijzen in 
rekening worden gebracht.  
 
De doosjes moeten wel gelabeld worden met het land van herkomst erop en ook met de vermelding dat de 
houderijvorm niet overeenstemt met de Europese normen. Europese eierproducenten zijn absoluut niet 
opgezet met deze ontwikkeling. De eieren zouden immers niet voldoen aan de Europese standaarden en 
nog geproduceerd worden in batterijkooien die al sinds 2012 verboden zijn in Europa.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Vanaf 2018 extra controle op teeltvrije 1m-zone naast waterlopen 
Uit het laatste milieurapport is gebleken dat de waterkwaliteit in landbouwgebied sinds 2013 niet meer 
verbeterd is voor nitraat; voor fosfaat is er zelfs geen verbetering merkbaar sinds 2010. Minister 
Schauvliege neemt daarom proactief een extra maatregel en zal vanaf 2018 de teeltvrije zone van 1m langs 
waterlopen in focusgebieden actief afdwingen door terreincontroles. Deze teeltvrije zones moeten aanwezig 
zijn langs elke waterloop die opgenomen is in het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Uit terrein-
controles blijkt dat op dit gebied nog heel wat verbetering mogelijk is. Vanaf 2018 breidt de controle-
bevoegdheid van de toezichthouders van de Mestbank uit en zullen zij deze controles ook op zich nemen.  
 
De teeltvrije zone moet niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag en ook 
de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel. Vanaf 
2018 krijgt de landbouwer ook de mogelijkheid om deze zone mee te nemen voor zijn oppervlakte aan te 
leggen ecologisch aandachtsgebied. Een land- of tuinbouwer met meer dan 15 ha bouwland in gebruik, 
moet minstens 5% van dit bouwland aanleggen als ecologisch aandachtsgebied. Meer informatie kan u 
vinden in het persbericht dat werd uitgestuurd door de Mestbank.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Mestbank) 

http://pluimvee.be/files/2017-10-20%20persmededeling%20naleving%20teeltvrije%20zone%20naast%20waterlopen.pdf
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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 24/10/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +1,11 12,53 +0,96 12,73 +0,96 12,26 +0,38 12,64

72,5 +1,11 11,29 +0,96 11,49 +0,96 11,02 +0,38 11,40

67,5 +1,07 10,54 +0,92 10,94 +0,90 10,27 +0,38 10,85

62,5 +1,02 9,78 +0,87 10,18 +0,53 9,51 +0,39 10,25

57,5 +0,96 9,00 +0,81 9,40 +0,46 8,88 +0,38 9,40

52,5 +0,91 8,17 +0,76 8,57 +0,43 7,90 +0,76 8,57

47,5 +0,84 7,36 +0,69 7,56 +0,50 7,09 +0,69 7,56

42,5 +0,77 6,56 +0,62 6,76 +0,45 6,29 +0,62 6,76

XL 13,33 13,53 13,06 13,44

L 11,34 11,74 11,07 11,65

M 9,80 10,20 9,68 10,20

S 7,96 8,16 7,69 8,16

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 )

+0,00 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 18 oktober markt van 25 oktober

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

0,30 0,32

0,25+0,00 0,23

week 41: 0,85 // week 42: 0,85 // week 43: 0,85

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

+0,11 2,44 2,55

0,25 0,23

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week42.pdf

