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Agenda 
 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: GEANNULEERD 

 30 november: Infosessies BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveebedrijven in Geel 

om 10u. Meer informatie en het inschrijvingsformulier kan u hier terugvinden. 

 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

Europese eierproductie daalt met 0,4% in 2017 
Dat blijkt uit een schatting die de Europese Commissie heeft gemaakt voor 2017. Bij de productie van de 
consumptie-eieren bedraagt die daling 0,6%. Het Duitse Marktinfo Eier & Geflügel merkt wel op dat nog niet 
alle Europese lidstaten hun gegevens doorgegeven hebben aan de Europese Commissie. De productie-
daling is in een aantal landen uiteraard het gevolg van de fipronil-crisis. Deze landen kampen dan ook met 
grotere verliescijfers: in Nederland bvb wordt de daling geschat op 6,6%. De Europese Commissie kijkt 
alweer vooruit naar 2018 want dan voorzien ze opnieuw een stijging van 3,2% in de eierproductie t.o.v. dit 
jaar en zou er kunnen afgetikt worden op een productie van 7,7 miljoen ton. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Marktinfo Eier & Geflügel) 
 
 

Beter gebruik van vrije uitloop bij aanplanting wilgen 
Vorige vrijdag verdedigde ILVO-onderzoekster Lisanne Stadig haar doctoraat rond vrije uitloop bij 
vleeskippen. Daarbij kwam ze tot de conclusie dat vleeskippen beter gebruik maakten van hun vrije uitloop 
wanneer deze beplant was met wilgen, dan wanneer er gewoon afdakjes voorzien waren om te schuilen. De 
inrichting van een vrije uitloop is zeer belangrijk en kan ervoor zorgen dat meer kippen naar buiten willen 
gaan en dat ze vooral ook verder van de stal durven gaan. Bij vrije uitloop is het vaak een probleem dat de 
kippen dicht bij de stal blijven en er op die manier puntvervuiling kan ontstaan.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO) 
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Zuid-Afrikaanse importbelemmeringen in strijd met afspraken 
De Europese Commissie is in gesprek met Zuid-Afrika omwille van de vele exportbelemmeringen die het 
land instelt tegen Europese landen. Via hoorzittingen en schriftelijke opmerkingen zegt de Commissie zich 
actief in te zetten voor de naleving van de afgesproken handelsregels. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten 
weigeren nog steeds pluimveevlees uit landen die al lang verklaard zijn van vogelgriep. Europese landen 
die wel toegelaten worden om pluimveevlees te exporteren, worden dan weer onderworpen aan hoge 
importheffingen.  
 
De gevolgen hiervan zijn duidelijk voor de Europese pluimveevlees-export die in de eerste 8 maanden van 
dit jaar 67% minder uitvoerde naar Zuid-Afrika t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. “Maatregelen die ingesteld 
zijn in kader van de volksgezondheid, worden momenteel misbruikt voor protectionistische doeleinden. Dat 
mogen we niet accepteren”, aldus Eurocommissaris voor Handel Malmström die de onderhandelingen met 
het land verderzet. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Oproep tot deelname aan enquête rond individueel doden pluimvee 
ILVO en Universiteit Gent onderzoeken op vraag van de Vlaamse Overheid welke de meest geschikte 
methodes zijn om erg zwakke of zieke kippen en kalkoenen te doden. De pluimveehouder is bij wet verplicht 
om deze dieren te verwijderen tijdens de dagelijkse inspectierondes in de stal. Voor klein pluimvee (<3kg) is 
cervicale dislocatie toegestaan, voor groot pluimvee (>3kg) een percuterende slag op de kop. Er bestaan 
echter ook nog andere methodes voor het individueel doden van pluimvee, maar de diervriendelijkheid, 
effectiviteit en praktische haalbaarheid moeten verder onderzocht worden. De onderzoekers starten hun 
project nu met een enquête waarin de mening van zowel pluimveehouder als dierenarts wordt gevraagd 
rond de verschillende opties. De links voor deze enquête kan u hier terugvinden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO) 
 
 

Europese consumptie konijn in dalende lijn 
Het is al enkele jaren zo dat Belgen steeds minder konijn consumeren. Gemiddeld bedraagt dit nog 350 
gram per persoon per jaar (thuis- en buitenhuisconsumptie). Nu blijkt dat dit ook de trend is in Spanje, 
Frankrijk en Italië, de 3 grootste producenten van konijnenvlees in Europa met resp. 63.000 ton, 54.000 ton 
en 45.000 ton productie per jaar. België en Nederland zijn samen goed voor een jaarlijkse productie van 
4.600 ton. In Spanje eten ze nog gemiddeld 1,2 kg konijn per persoon per jaar; in Frankrijk 0,81 kg en in 
Italië 0,58 kg. Dat rapporteert het Franse vakblad ‘France Agricole’. 
 
De dalende consumptiecijfers zorgen ervoor dat de konijnenhouders met verlies produceren. In Frankrijk 
werd in de eerste 9 maanden van dit jaar 15,2% minder konijnenvlees aangekocht dan in dezelfde periode 
van vorig jaar. Het Franse blad acht de hoge winkelprijs en het gebrek aan culinaire kennis voor het product 
mee aan de basis hiervan. Bij ons is de diervriendelijke parkhuisvesting voor konijnen al goed ingeburgerd, 
maar in Frankrijk en Italië is men nog steeds aan het nadenken over alternatieve huisvestingsnormen. In 
Spanje is dit zelfs nog helemaal niet aan de orde.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT/ France Agricole)  
  

http://pluimvee.be/files/2017-11-17%20OPROEP%20Individueel%20doden%20pluimvee.pdf


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

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 21/11/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,09 14,00 -0,09 14,10 -0,09 13,63 -0,03 13,56

72,5 -0,09 12,76 -0,09 12,86 -0,09 12,39 -0,03 12,32

67,5 -0,09 11,93 -0,09 12,13 -0,09 11,56 +0,05 11,78

62,5 -0,09 11,09 -0,09 11,29 -0,09 10,72 +0,03 11,18

57,5 -0,08 10,23 -0,08 10,43 +0,06 10,00 +0,03 10,37

52,5 -0,07 9,31 -0,07 9,51 -0,07 8,94 -0,07 9,51

47,5 -0,06 8,41 -0,06 8,51 -0,06 8,04 -0,06 8,51

42,5 -0,05 7,51 -0,05 7,61 -0,05 7,14 -0,05 7,61

XL 14,80 14,90 14,43 14,36

L 12,73 12,93 12,36 12,58

M 11,03 11,23 10,80 11,17

S 9,01 9,11 8,64 9,11

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 15 november markt van 22 november

+0,01 0,73 0,75 0,74 0,76

0,30 0,32

0,25+0,00 0,23

week 45: 0,85 // week 46:0,85 // week 47: 0,86

+0,01 0,86 0,88 0,87 0,89

+0,00 2,60 2,60

0,25 0,23

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

