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Agenda 
 10 november: Doctoraatsverdediging Aniko Molnar om 17u in Heverlee over het langer aanhouden 

van leghennen. Meer informatie kan u hier vinden. 

 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. 

 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

 
Undercoverbeelden Animal Rights op leghennenbedrijf 
Na eerder undercoverbeelden te hebben gemaakt op een broeierij en een varkens- en runderslachterij, 
drong Animal Rights nu ook ’s nachts binnen op een leghennenbedrijf. Op de beelden waren een aantal 
inbreuken te zien rond het dierenwelzijn op het scharrelbedrijf. Hierop hebben wij als organisatie ook 
gereageerd met een persbericht.  
 
Minister Ben Weyts stuurde een inspectieteam naar de verschillende vestigingen van het bedrijf. Zij konden 
echter geen zware inbreuken vaststellen wat de Minister de stelling ontlokte dat dit het beeld was van de 
industriële pluimveehouderij. Bovendien voegde hij eraan toe dat als de consument dit niet meer wou, hij 
moet kiezen voor eieren met vrije uitloop of voor biologische eieren. Dat zijn toch wel zeer krasse 
uitspraken!  
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Schade fipronil-crisis loopt op tot 21 miljoen euro 
Dat cijfer maakte Federaal Minister van Landbouw Ducarme eerder deze week bekend. In Nederland 
werden onlangs ook nieuwe cijfers bekend gemaakt; zij spreken over 75 miljoen euro schade. Minister 
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Ducarme gaf ook aan dat de federale regering een bedrag van 30 miljoen euro heeft voorzien voor de 
schadevergoedingen. Dat zou dus moeten volstaan. Het bedrag wordt gehaald uit de FAVV-reserves. 
 
Ook de export ondervond schade van de crisis. Momenteel zijn er nog steeds beperkingen voor de uitvoer 
van kippen naar Wit-Rusland en er is ook nog altijd een embargo voor de uitvoer van eieren naar Oman en 
regio Koerdistan. Volgens Minister Ducarme heeft dit een beperkte hinder op onze economie. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Thailand wil antibioticagebruik in pluimveehouderij reduceren 
De tweede grootste pluimveeproducent van Thailand, Betagro, heeft aangekondigd om binnen 3 jaar geen 
antibiotica meer te gebruiken voor de behandeling van zieke kippen. Ze willen hiervoor overschakelen op 
natuurlijke alternatieven. Het bedrijf dat jaarlijks 140 miljoen kippen voortbrengt, gebruikt een stickersysteem 
dat duidelijk maakt welke kippen er zonder antibiotica werden opgekweekt. Deze plannen komen er nadat 
de grootste Thaise pluimveeproducent Charoen Pokphand Food eerder al had aangegeven dat ze al hun 
vestigingen opriepen om te stoppen met het gebruik van antimicrobiële middelen die ook belangrijk zijn voor 
gebruik in de humane geneeskunde.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Kip populairder dan rund bij Britse McDonald’s  
De Britse McDonald’s beweert dat tegen 2020 het volume aan pluimveevlees dat verkocht wordt in de 
vestigingen 10 tot 11 keer hoger zal liggen dan dat het geval was in 2013. De consument lijkt meer en meer 
over te stappen naar kip i.p.v. rund. McDonalds’, dat traditioneel veel rund op de kaart staan heeft, zal zijn 
menu’s hieraan aanpassen.  
 
Eerder kreeg McDonald’s in Groot-Brittannië wel het verwijt dat ze voor runderen, melk, eieren en 
aardappelen beroep deden op de Britse markt, maar dat dit voor kip niet het geval was. Die haalden ze 
deels uit de UK, maar ook uit Europa, Thailand en Brazilië. McDonald’s kon geen percentage kleven op de 
vraag hoeveel pluimveevlees in 2020 effectief van Britse oorsprong zou zijn. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Italië blijft uitbraken vogelgriep melden 
De laatste week werden in Italië 10 nieuwe uitbraken van H5N8 gemeld, wat aanleiding gaf tot de ruiming 
van 262.000 stuks pluimvee. De uitbraken hadden plaats op 5 kalkoenbedrijven, 2 braadkippenbedrijven en 
2 eendenbedrijven. De meest recente uitbraak trof een leghennenbedrijf met 49.000 stuks. Het eerste 
signaal van vogelgriep op dit bedrijf, waarvan 2 van de 5 units buitenbeloop hebben, was een verhoogde 
sterfte. Dit jaar zijn er in Italië al 69 uitbraken geregistreerd.  
 
Ook bij ons groeit de kans op insleep van het vogelgriepvirus nu het weer kouder wordt. We raden daarom 
alle bedrijven aan om de bioveiligheid strikt na te leven op het bedrijf!  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
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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 07/11/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,51 14,15 +0,41 14,25 +0,41 13,78 +0,41 13,65

72,5 +0,51 12,91 +0,41 13,01 +0,41 12,54 +0,41 12,41

67,5 +0,48 12,04 +0,28 12,24 +0,38 11,67 +0,30 11,58

62,5 +0,47 11,17 +0,27 11,37 +0,37 10,80 +0,32 10,99

57,5 +0,44 10,28 +0,24 10,48 +0,34 9,91 +0,36 10,18

52,5 +0,41 9,34 +0,21 9,54 +0,31 8,97 +0,21 9,54

47,5 +0,38 8,44 +0,28 8,54 +0,28 8,07 +0,28 8,54

42,5 +0,36 7,54 +0,26 7,64 +0,26 7,17 +0,26 7,64

XL 14,95 15,05 14,58 14,45

L 12,84 13,04 12,47 12,38

M 11,08 11,28 10,71 10,98

S 9,04 9,14 8,67 9,14

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 31 oktober markt van 8 november

+0,02 0,71 0,73 0,73 0,75

0,30 0,32

0,25+0,00 0,23

week 43: 0,85 // week 44: 0,85 // week 45: 0,85

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

+0,00 2,60 2,60

0,25 0,23

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week43.pdf

