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Agenda 
 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. 

Vacature 
 Operationeel manager bij Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel. Voor meer informatie, kan u hier 

terecht. 

  

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

Vrije uitlooptermijn bij ophok AI naar 16 weken 
Tot nog toe moesten de pluimveehouders de eieren van leghennen met vrije uitloop als scharrel 
bestempelen nadat deze hennen langer dan 12 weken verplicht opgehokt zaten, bvb. in kader van de 
sanitaire ophokplicht bij AI. Deze termijn wordt nu verlengd naar 16 weken. Dat heeft de Europese 
Commissie vorige woensdag beslist. In de nieuwe regeling wordt ook gekeken naar de individuele toom. 
Wanneer u leghennen met vrije uitloop opzet in de periode waarin reeds een ophokplicht heerst, dan gaat 
uw termijn van 16 weken pas in op het moment dat uw nieuwe toom wordt opgezet.  
 
Op zich is dit een verbetering met de situatie van nu, maar vorig seizoen duurde de ophokplicht in België 
maar liefst 23 weken. Blijkbaar was dit het beste compromis dat men kon vinden in Europa. België had een 
voorstel geformuleerd waarbij o.a. het gebruik van een overdekte wintertuin voldoende was voor vrije 
uitloop, maar de Zuiderse landen kennen dit principe niet en konden deze piste dus niet volgen. Een 
gelijkschakeling met de regeling zoals bij bio-eieren vond ook geen gehoor. 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Vlaamse Regering stelt regels vast voor terugbetaling fipronil-mest 
Zoals eerder al gezegd, voorziet de Vlaamse Overheid in een financiële tegemoetkoming voor wat het 
mestverhaal betreft in de fipronil-crisis. OVAM zal de terugbetaling van de kosten regelen. Hoe dit precies 
zal gebeuren, wordt nog bekeken. De Vlaamse Regering keurde het besluit goed dat de regels vaststelt 
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voor het betalen van de materiële kosten voor de verwijdering van de met fipronil verontreinigde pluimvee-
mest. U kan dit besluit van de Vlaamse Regering hier integraal raadplegen.  
 
Onder de kosten voor de materiële schade (in het mestverhaal) vallen de relevante staalnames en 
analyses, het transport naar de verwerkingseenheden, de noodzakelijke behandeling in de 
verwerkingseenheden en de huur van externe tijdelijke centrale opslag indien dit noodzakelijk was. Een van 
de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om deze vergoeding te bekomen, is dat ze het 
reinigingsprotocol volledig uitvoeren zoals het voorgeschreven is. OVAM herinnert de bedrijven eraan dat ze 
moeten aangeven wanneer ze starten met reinigen en vragen een duidelijke en open communicatie vanuit 
de pluimveehouder.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: BVR) 
 
 

Proefbedrijf Pluimveehouderij past management aan 
In een Nieuwsflash van 27 november kondigde het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij te Geel aan dat 
het management aangepast wordt. Naast een inhoudelijk manager wordt een operationeel manager 
gezocht die verantwoordelijk zal zijn voor het financieel management en de algemene bedrijfsvoering. In 
2014 investeerden ze in een nieuwe proefaccommodatie voor zowel leghennen als vleeskuikens. Dit met 
steun van de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de Vlaamse pluimveesector. Dankzij de 
investeringen van de voorbije jaren liggen er vele kansen voor nieuwe onderzoeken. Dit vraagt om extra 
financiële middelen. Daarom werd besloten om het management van het Proefbedrijf aan te passen, zodat 
de aansturing van het bedrijf in de toekomst nog professioneler kan gebeuren. Dit zal in de toekomst 
gebeuren door een duo-management. Voor de vacature, zie hoger  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel) 
 
 

Uitstoot broeikasgassen kleiner dan gedacht in ‘vleesloze’ wereld 
Uit een Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in ‘Proceedings of het National Academy of Sciences in the 
USA (PNAS)’, blijkt dat als iedere Amerikaan veganist zou worden, de reductie van broeikasgassen 
slechts 2,6% zou bedragen. Tot nog toe werd aangenomen dat de uitstoot van broeikasgassen zou 
verminderen met 28% als er minder veehouderijen waren of er minder dierlijke voedingsmiddelen zouden 
geconsumeerd worden. Onderzoekers van het Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences en 
de Universiteit van Wisconsin, kwamen tot het lagere cijfer doordat de teelt van de gewassen en de 
hogere consumptiebehoefte ook zorgt voor een (extra) uitstoot van broeikasgassen.  
 
Wanneer er een ‘planten-alleen’-landbouw zou heersen, zou die 23% meer voedsel produceren. Alleen 
voldoet het minder aan de eisen van de Amerikaanse bevolking voor wat de essentiële voedingsstoffen 
betreft. Volgens de onderzoekers betekent deze studie dat het verwijderen van dieren uit de 
landbouwsystemen de uitstoot van de broeikasgassen iets zal verminderen, maar het grote nadeel is dat 
er een voedselvoorziening gecreëerd wordt die niet in staat is om te voldoen aan de voedingsbehoeftes 
van de Amerikaanse bevolking.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Tips voor optimaal klimaat in pluimveestal 
DGZ verzamelde in zijn nieuwsbrief een aantal tips voor de pluimveehouder om het klimaat in de 
pluimveestal optimaal te regelen. Goede productieresultaten hangen immers zeker ook af van een goed 
geregeld klimaat. U kan de tips van DGZ hier bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: DGZ) 
 

  

http://pluimvee.be/files/2017-11-10%20BVR%20rond%20regels%20compensatie%20fipronilmest.pdf
http://www.dgz.be/nieuwsbericht/tips-voor-een-optimaal-klimaat-de-pluimveestal?utm_source=DGZ+nieuwsbrief&utm_campaign=536171c84a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_6c0e88dfa7-536171c84a-267076641
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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) 
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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 28/11/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,05 13,95 -0,05 14,05 -0,05 13,58 +0,08 13,64

72,5 -0,05 12,71 -0,05 12,81 -0,05 12,34 +0,08 12,40

67,5 -0,04 11,89 -0,04 12,09 -0,04 11,52 +0,06 11,84

62,5 -0,04 11,05 -0,04 11,25 -0,02 10,70 +0,06 11,24

57,5 -0,03 10,20 -0,03 10,40 +0,09 10,09 +0,05 10,42

52,5 -0,04 9,27 -0,04 9,47 +0,08 9,02 -0,04 9,47

47,5 -0,03 8,38 -0,03 8,48 -0,02 8,02 -0,03 8,48

42,5 -0,03 7,48 -0,03 7,58 -0,02 7,12 -0,03 7,58

XL 14,75 14,85 14,38 14,44

L 12,69 12,89 12,32 12,64

M 11,00 11,20 10,89 11,22

S 8,98 9,08 8,62 9,08

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 )

0,23-0,02 0,23

week 46:0,85 // week 47: 0,86 // week 48: 0,86

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

+0,00 2,60 2,60

0,25 0,21

-0,02 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 22 november markt van 29 november

-0,05 0,74 0,76 0,69 0,71

0,28 0,30

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week47.pdf

