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Agenda 
 5 – 10 december: Agribex te Brussel. Voor meer informatie kan je hier terecht.  

 12 december: Stakeholdersmeeting insecten bij Inagro te Rumbeke-Beitem. Voor meer informatie 

en voor de inschrijving kan u hier terecht.  

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

Stijging van 3% voor Belgisch handelsoverschot in 2016 
In 2016 bedroeg het Belgisch handelsoverschot 6,2 miljard euro; een stijging van 3%. Dat blijkt uit een 
studie van het Departement Landbouw en Visserij die u hier kan raadplegen. De Belgische export van 
agrarische producten klokte af op 42,9 miljard euro: een stijging van 2% t.o.v. 2015. Het zijn vooral de 
dierlijke en agro-industriële producten (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, landbouwmachines, 
oliën en vetten) die bijdragen tot dit positieve resultaat. Vlees blijft een belangrijk exportproduct met hoge 
uitvoerwaarden voor varkensvlees (€ 1,2 miljard), kippenvlees (€ 726 miljoen), rundvlees (€ 695 miljoen) en 
vleesbereidingen (€ 685 miljoen). 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Departement Landbouw en Visserij) 
 

Dit jaar geen ‘Dagen zonder vlees’ 
‘Dagen zonder vlees’ is een initiatief dat sinds 2011 mensen probeert bewust te maken van de mogelijke 
link tussen de klimaatopwarming en het eten van vlees (of vis). Vorig jaar nog namen ongeveer 100.000 
mensen deel aan de actie. De organisatie is van mening dat de limiet bereikt is voor wat het aantal 
deelnemers betreft en zegt dat ze erin geslaagd zijn om mensen meer bewust te maken van hun 
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vleesverbruik. “Sowieso zijn er mensen die minder vlees eten tijdens het hele jaar”, aldus de vzw. In 2018 
volgt er dus geen nieuwe editie, maar er wordt niet uitgesloten dat er in 2019 iets nieuws komt.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belga) 
 

Wereldwijde productie dierlijk eiwit blijft groeien 
Uit het Rabobank-vooruitzicht voor 2018 blijkt dat de productie van dierlijk eiwit opnieuw zal groeien, maar 
dat de competitie ook groter zal worden. Rabobank verwacht een totale productiegroei voor (alle) dierlijk 
eiwit die opnieuw boven het 10-jarig gemiddelde zal uitkomen. Voor de pluimveesector specifiek wordt een 
(lichte) stijging verwacht voor Brazilië. Voor China daarentegen verwacht men eerder een status quo: het 
aanbod witte kippen daalt er maar wordt gecompenseerd door andere soorten. In ZO-Azië verwacht men 
een lagere pluimveeproductie als reactie op het overaanbod. Noord-Amerika ziet de productie voor alle 
soorten, incl. pluimvee, stijgen waardoor ze sterker zullen afhangen van de handel maar waarbij bepaalde 
handelsmarkten onzeker zijn. Ook voor de EU is de export belangrijk gezien de stijgende productie.  
 
Rabobank zegt dat de handel volgend jaar opportuniteiten biedt, maar evengoed zorgt voor veel onzeker-
heid. Die onzekerheid wordt gecreëerd door politiek overleg rond het handelsbeleid, met onder meer de 
NAFTA- en Mercosur-onderhandelingen en de Brexit. Ook bioveiligheid kan op de politieke agenda komen 
te staan, met uiteraard een link naar vogelgriep.   
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 

Ikea trekt zich terug uit ‘Compassion in World Farming’  
De Scandinavische meubelgigant Ikea heeft zijn belofte naar de ‘Compassion in World Farming’s (CIWF) 
Good Chicken Award’ teruggetrokken. Deze zetten bedrijven wereldwijd in the picture die hoge(re) welzijns-
standaarden opleggen voor de productie van pluimvee. Onder andere IKEA België heeft dit nu opgezegd, 
omdat ze te weinig vooruitgang zien de laatste jaren op dit gebied. De voorzitter van CIWF kan dit maar 
zeer moeilijk aanvaarden, zeker omwille van het grotere belang dat zowel in Europa als de USA gegeven 
wordt aan dierenwelzijn.  
 
Ikea heeft zo’n 300 winkels over de hele wereld en de verkoop in restaurants en kantines loopt op tot 1,8 
miljard euro. Ikea zou volgend jaar ‘Betere Programma’s’ lanceren, waarbij ook aandacht zou besteed 
worden aan transport en slachtproces. Volgens Ikea baseren deze programma’s zich op de huidige 
wetenschap, meningen van experten en zullen ze zich initieel focussen op de braadkippen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 

Bosnië-Herzegovina verwacht 50% stijging in productie kip 
Wanneer het kippenvlees vanuit Bosnië-Herzegovina naar Europa mag geëxporteerd worden, verwacht het 
land dat de binnenlandse productie van kippenvlees en –producten met 50% zal stijgen (van 10 tot 15 ton). 
Enkele dagen geleden zou het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie een bezoek 
gebracht hebben aan het land en in dit kader een positief rapport opgesteld hebben. Bosnië-Herzegovina 
verwacht dan ook om binnen enkele weken effectief kippenvlees naar Europa te mogen exporteren. De 
minister van Buitenlandse Zaken spreekt over 10 tot 15 bedrijven die dit doel voor ogen hebben. Ook voor 
de eieren zouden er mogelijkheden komen naar Europa. Voor rood vlees is er nog niet meteen toegang. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 

Inhoud december-nummer Pluimvee  
 Standpunt van de voorzitter: Dierenwelzijn opnieuw hoog op de agenda. 

 Actuele dossiers 

 Vergunningenbeleid m.b.t luchtemissies pluimveehouderij  

 Luchtreiniging in de pluimveehouderij: fictie of werkelijkheid? 

 Interview Mark Baets: terugblik op lange pluimveeloopbaan 

 Een uitgebreide verzekering tegen bedrijfsrisico’s in Duitsland 

 Campylobacter en proceshygiënecriterium 

 Salmonella komt makkelijk binnen, maar gaat moeilijk terug buiten 

 RHD2 zorgt voor grote problemen in de konijnensector 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, nieuws bedrijven, marktinfo en kort nieuws   
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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 05/12/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,05 13,90 -0,05 14,00 -0,05 13,53 -0,04 13,60

72,5 -0,05 12,66 -0,05 12,76 -0,05 12,29 -0,04 12,36

67,5 -0,05 11,84 -0,05 12,04 -0,05 11,47 -0,01 11,83

62,5 -0,04 11,01 -0,04 11,21 +0,02 10,72 +0,01 11,25

57,5 -0,04 10,16 -0,04 10,36 +0,01 10,10 +0,04 10,46

52,5 -0,03 9,24 -0,03 9,44 +0,00 9,02 -0,03 9,44

47,5 -0,04 8,34 -0,04 8,44 +0,00 8,02 -0,04 8,44

42,5 -0,03 7,45 -0,03 7,55 +0,00 7,12 -0,03 7,55

XL 14,70 14,80 14,33 14,40

L 12,64 12,84 12,27 12,63

M 10,96 11,16 10,90 11,26

S 8,94 9,04 8,62 9,04

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 )

-0,01 0,28 0,30

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 29 november markt van 6 december

-0,05 0,69 0,71 0,64 0,66

0,27 0,29

0,22-0,01 0,21

week 47: 0,86 // week 48: 0,86 // week 49: 0,86

-0,01 0,87 0,89 0,86 0,88

+0,00 2,60 2,60

0,23 0,20

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week48.pdf

