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Agenda 
 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 17de editie van deze 

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

 28 november: Tweede focusgroep onbehandelde snavels om 13u30 in Geel. Onderwerp: Hoe kan 

aangepaste voeding ondersteuning bieden? Pluimveehouders die al hennen hebben opgezet met 

onbehandelde snavels of dit willen doen, kunnen zich inschrijven via 014/56.28.70 of via 

proefbedrijf@provincieantwerpen.be. 

 1 december: Opendeur 2 nieuwe moederdierenstallen bij Geert Vanderostyne. U bent welkom 

vanaf 16u in Eerstestraat 34 te Sint-Laureins. 

 

  

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

FAVV-reserves vrijgemaakt voor fipronil-crisis 
Vorige week heeft het Federale Parlement het wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de 
FAVV-reserves mogen aangesproken worden om vergoedingen in kader van de fipronil-crisis uit te betalen. 
Dit werd altijd al gezegd, maar er was eerst een (goedgekeurde) wijziging in het wetgevend kader nodig om 
dit ook wettelijk mogelijk te maken. Dat is nu het geval. 
 
Er werd een nieuw koninklijk besluit (KB) opgesteld, in samenspraak met de sectorverenigingen, waarin 
deze compensaties beschreven staan. Dit KB ligt momenteel bij de Raad van State die hier zijn advies zal 
over geven. Nadien moet dit ook nog door de Europese Commissie genotificeerd worden. Als alles verloopt 
volgens schema, zullen vanaf 1 januari dossiers ingediend mogen worden voor de compensaties. De 
Landsbond is hierbij ook steeds bereid om getroffen pluimveehouders te helpen! U kan hiervoor 
contact opnemen via info@pluimvee.be of via 0496/244.954. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Kabinet Ducarme) 
 

 

15 november 2017 

Nr. 46 – week 46 

Markten week 46 tov week 45 

Extra zware soep = 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen + 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  -/+ 

Scharreleieren  -/+ 
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Trekvogels uit Rusland aan basis van (Nederlandse) vogelgriep in 2016 
Tot die conclusie zijn de wetenschappers gekomen van het Nederlandse Wageningen Bioveterinary 
Research Instituut. Zij onderzochten de verspreiding van het AI-virus in hun land door de virussen gevonden 
in pluimvee en virussen gevonden bij wilde vogels te vergelijken. Er bleken verschillende varianten van het 
H5N8-virus in Nederland te circuleren. Deze werden door wilde trekvogels vanuit Rusland naar Nederland 
overgebracht.  
 
Uit het onderzoek bleek ook dat de virussen die gevonden werden op de getroffen pluimveebedrijven niet 
verwant waren, met uitzondering van de uitbraken in Biddinghuizen. De bedrijven hebben elkaar dus niet 
besmet. Direct contact met wilde vogels was door de ophokplicht ook niet mogelijk. De besmetting van de 
bedrijven is er dus zeer waarschijnlijk gekomen door het binnenbrengen van uitwerpselen van wilde vogels 
uit de stalomgeving door de stal binnen te lopen of door het binnen te brengen via materialen. Het belang 
van een goede en strikte bioveiligheid op het bedrijf is dus cruciaal om insleep te voorkomen! 
 
De dreiging van de vogelgriep wordt steeds groter in onze contreien. Momenteel is het nog steeds vooral 
Italië die meldingen maakt van uitbraken, met al 76 haarden op de teller dit jaar. Naast AI kreeg de 
Italiaanse leghennensector ook af te rekenen met fipronil. De combinatie van deze factoren heeft geleid tot 
een daling van 10% in de eierproductie. Italië kampt dan ook met een maandelijks eiertekort van 100 
miljoen eieren. Met een stijgende vraag richting de eindejaarperiode, vormt dit uiteraard een probleem.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WUR) 
 
 

Antibiotica Awareness Week: 13-19 november 
Deze week is het de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica. Het 
kenniscentrum voor antibioticagebruik en –resistentie bij dieren (AMCRA), het FAVV en het FAGG 
(Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) sporen iedereen (ook de 
eigenaars van gezelschapsdieren) aan om antibiotica verstandig te gebruiken. ‘Wanneer de bacteriën 
resistent worden voor antibiotica, vormt dit een probleem voor de gezondheid van zowel mens als dier”.  
 
In vergelijking met referentiejaar 2011 bedroeg de cumulatieve daling van het totale gebruik van antibiotica 
bij dieren (incl. gezelschapsdieren) 20% en zelfs 56,1% voor de kritische antibiotica (‘antibiotica van de 
laatste kans’). Het AMCRA zal binnenkort nieuwe sensibiliseringscampagnes lanceren waarbij het accent 
zal gelegd worden op het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: AMCRA) 
 
 

Dienst Bedrijfsadvies stopgezet binnen VLM 
Tien jaar nadat de dienst Bedrijfsadvies werd opgezet binnen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is 
besloten om deze stop te zetten. Deze dienst zorgde voor individueel bedrijfsadvies. Ze begeleidden de 
landbouwers, adviseerden en sensibiliseerden inzake mestwetgeving en de praktische toepassing ervan 
binnen de bedrijfsvoering. De Mestbank verwijst de land- en tuinbouwers nu voor hun praktische vragen 
over oordeelkundige bemesting door naar verschillende private diensten. De basisdienstverlening wordt wel 
nog door de VLM gegarandeerd aan de landbouwers. Meer informatie hieromtrent kan u hier vinden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Japanse pluimveehouderij onder vuur door dierenrechtenorganisatie 
Het Animal Rights Centre is erg bezorgd over het welzijn van zowel braadkippen als leghennen in Japan. 
Volgens de organisatie worden de Japanse braadkippen geslacht op 50 dagen rond de 3 kg en zouden ze 
gemiddeld met een bezettingsdichtheid zitten van 46,68 kg/m² met uitzonderingen tot 58,99 kg/m². Animal 
Rights Centre klaagt ook de omstandigheden in de slachthuizen aan, waar de dieren in vele gevallen niet 
verdoofd zouden worden. Ook de leghennensector wordt bekritiseerd. De organisatie zegt dat ongeveer 
92% van de Japanse leghennen in batterijkooien zitten. Het dierenwelzijn in de pluimveesector wordt in het 
vizier genomen naar aanleiding van de Olympische Spelen die in 2020 in Tokyo plaatsvinden. Hierdoor 
hoopt de dierenwelzijnsorganisatie wat meer druk te kunnen zetten op de productieomstandigheden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld)  

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-zet-in-op-basisdienstverlening--Bedrijfsadvies-voortaan-door-externe-actoren.aspx
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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 14/11/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,06 14,09 -0,06 14,19 -0,06 13,72 -0,06 13,59

72,5 -0,06 12,85 -0,06 12,95 -0,06 12,48 -0,06 12,35

67,5 -0,02 12,02 -0,02 12,22 -0,02 11,65 +0,15 11,73

62,5 +0,01 11,18 +0,01 11,38 +0,01 10,81 +0,16 11,15

57,5 +0,03 10,31 +0,03 10,51 +0,03 9,94 +0,16 10,34

52,5 +0,04 9,38 +0,04 9,58 +0,04 9,01 +0,04 9,58

47,5 +0,03 8,47 +0,03 8,57 +0,03 8,10 +0,03 8,57

42,5 +0,02 7,56 +0,02 7,66 +0,02 7,19 +0,02 7,66

XL 14,89 14,99 14,52 14,39

L 12,82 13,02 12,45 12,53

M 11,11 11,31 10,74 11,14

S 9,07 9,17 8,70 9,17

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 44: 0,85 // week 45: 0,85 // week 46: 0,85

+0,02 0,84 0,86 0,86 0,88

+0,00 2,60 2,60

0,25 0,23

+0,00 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 8 november markt van 15 november

+0,00 0,73 0,75 0,73 0,75

0,30 0,32

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week45.pdf

