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Agenda 
 3 februari: Opendeur nieuwe opfokstal van de familie Vandebulcke-Wyseur in Menen (Rekkem). Zij 

ontvangen u van 16 tot 20u. Meer informatie vindt u hier. 

 14 februari: Studievergadering West-Vlaanderen. Start om 13u30 in Roeselare. Meer informatie en 

het programma vindt u hier.  

 10 maart: Statutaire Vergadering West-Vlaanderen. Meer info volgt nog. 

 17 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen. Meer info volgt nog. 

 31 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. Meer info volgt nog. 

 

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

Verlies status vrije uitloop 
Morgen zitten de Belgische kippen reeds 12 weken (verplicht) opgehokt als preventieve maatregel tegen 
de vogelgriep. Voor de vrije uitloop-eieren betekent dit het einde van de maximumtermijn waarop ze nog 
als ‘vrije uitloop’ kunnen bestempeld worden. Nadien moeten deze eieren als scharreleieren bestempeld 
worden en zo op de markt gebracht worden. Zoals in eerdere berichtgevingen beschreven, werd er druk 
onderhandeld op verschillende niveaus (Vlaams/ federaal/ Europees). Toch is voor de korte termijn geen 
oplossing gevonden.  
 
Het FAVV laat in een bericht dat de ophokplicht zeker al tot 8 februari zal duren. Doordat er ook nog in de 
buurlanden steeds uitbraken gemeld worden, zowel op pluimveehouderijen als bij wilde vogels, is de kans 
zelfs reëel dat dit ook dan nog verlengd zal worden. De uitbraken in januari bij pluimvee (rood) en 
gevangen gehouden vogels (blauw) is te zien op dit kaartje; die bij wilde vogels op dit kaartje. Het is de 
eerste keer dat de ophokregeling zo lang moet aangehouden worden om een ongebruikelijke sanitaire 
noodsituatie op te vangen.  
 
Het FAVV benadrukt wel dat niet alle vrije uitloop-leghennen getroffen worden. De jonge leghennen die 
pas opgezet werden na het ingaan van de ophokregeling en voor wie de periode van 12 weken nog niet 
voorbij is, behouden wel de status van vrije uitloop. Ook de leghennen die nog steeds buiten kunnen 
lopen, maar wel afgeschermd worden van de wilde vogels door middel van netten behouden die status.  
 

1 februari 2017 

Nr. 5 – week 5 

Markten week 5 tov week 4 

Extra zware soep + 

Half zware soep + 

Lichte soep  + 

Vleeskippen  = 

ABC   + 

Konijnen  = 

Kooi-eieren = 

Scharreleieren = 

 

Landsbond 

In dit nummer: 

 Agenda 

 Verlies status vrije uitloop 

 Konijn in de kijker! 

 Status focusbedrijf gekend 

 Franse slachthuizen moeten camera’s ophangen 

 USA brengt 14 miljoen eieren naar Zuid-Korea 

 Samenvatting vogelgriep afgelopen week 

 Markten 

 

http://pluimvee.be/landsbond/70#243
http://pluimvee.be/files/2017-02-14%20StudieNM%20West-VL.pdf
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20pluimvee%20en%20gevangen%20vogels%20januari%202017.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20ADNS%20wild%20januari%202017.png


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 
Het FAVV zegt dat elke pluimveehouder zelf dient te evalueren of zijn eieren ook vanaf 2 februari nog 
beantwoorden aan de voorwaarden voor vrije uitloop en dient daarbij rekening te houden met de eventuele 
instructies van de Gewestelijke diensten die bevoegd zijn voor de materie en die op de hoogte werden 
gebracht van de problematiek. Indien nodig kan de pluimveehouder de provinciale controle-eenheid (PCE) 
van het FAVV contacteren om een aangepaste identificatienummer (stempel) voor de eieren aan te 
vragen. Deze aanvragen zullen vlot afgehandeld worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Konijn in de kijker! 
Tot op heden bestaan er nog geen Europese minimumstandaarden voor de huisvesting van de konijnen. 
De Europese Commissie keurde onlangs wel een resolutie goed waarin staat dat elke lidstaat zijn beste 
beentje moet voorzetten opdat hun boeren hun konijnen in meer diervriendelijke systemen zouden 
huisvesten. In België is dit echter al het geval: sinds 1 januari 2016 worden bij ons alle vleeskonijnen in 
parksystemen gehouden. Uitzonderingen hierop zijn de bedrijven die stoppen voor 2020 of die reeds in 
verrijkte kooien investeerden. Zij krijgen een langere overgangsperiode die in 2025 ten einde komt. De 
Belgische parkkonijnen mogen dus gerust in de kijker worden gezet als duurzaam en diervriendelijk 
geproduceerd konijn! 
  
Vandaag start voor het tweede jaar op rij een nieuwe “Week van het Konijn”. Tijdens deze week wordt het 
magere, sappige konijnenvlees gepromoot. De slogan luidt net als vorig jaar ‘Deze keer konijn’ en dat kan 
je ook terugvinden op de verpakking in de winkel. En waarom zou u eens niet kiezen voor een stukje 
konijnenvlees op het bord? Het is mager, makkelijk verteerbaar en toch een bron van omega 3-vetzuren. 
Hoewel het een klassieker is, is de tijd dat konijn enkel maar geserveerd kon worden met pruimen al lang 
voorbij. Zo kan je ook wokken met konijn, of konijnenbouten in currysaus maken of een broodje pulled-
rabbit. Op deze site kan je meer informatie vinden over het konijn en vind je de nodige inspiratie in de 
talrijke videorecepten! Smakelijk! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Status focusbedrijf gekend 
U kan de status van uw landbouwbedrijf nakijken op het Mestbankloket. Sinds 24 januari staat hierop te 
lezen of uw bedrijf al dan niet focusbedrijf is. Meer informatie over de verschillende soorten focusbedrijven 
en de gevolgen voor uw management kan u hier bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Franse slachthuizen moeten camera’s ophangen 
Vanaf 1 januari 2018 moeten er verplicht camera’s worden gehangen in de Franse slachthuizen. Op die 
manier is het mogelijk voor controleurs om het slachtproces in de gaten te houden. Deze verplichting is er 
gekomen nadat er in 2015 mistoestanden in de slachterijen in de media werden vertoond. De beelden 
moeten een maand bewaard blijven en het zijn enkel dierenartsen en controleurs die de beelden mogen 
bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

USA brengt 14 miljoen eieren naar Zuid-Korea 
Zuid-Korea wordt hard getroffen door de vogelgriep. Er zouden al zo’n 30 miljoen kippen geruimd zijn 
sinds de eerste uitbraak in november. De Zuid-Koreanen eten zo’n 250 eieren per capita per jaar; wat 
resulteert in ongeveer 12,7 miljard eieren per jaar. Door het grote verlies door AI kampen ze nu met een 
eiertekort. Op 8 januari is er een overeenkomst bereikt met de USA waardoor er voor het eerst 
Amerikaanse eieren in het land terecht komen. Intussen heeft Amerika al ongeveer 14 miljoen eieren 
geëxporteerd naar Zuid-Korea. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 

http://www.lekkervanbijons.be/konijn
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Status_focusbedrijf_2017_staat_op_het_Mestbankloket.aspx
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Samenvatting vogelgriep afgelopen week 
België 
In ons land zijn er tot op heden nog geen uitbraken van vogelgriep vastgesteld. Wij herhalen nogmaals om 
alle opgelegde maatregelen na te leven en de bioveiligheid op het bedrijf als prioritair te behandelen. 
 
Nederland 
Besmetting van een hobbyhouderij nabij het IJsselmeer. 
 
Frankrijk 
In Frankrijk komen er nog steeds besmettingen bij. Het gaat nu om 187 bedrijven (zowel hobby als 
commercieel) en om 18 gevallen bij wilde vogels. Deze besmettingen liggen allen in de reeds 
afgebakende zones, maar opvallend is wel dat er opnieuw geregeld besmette wilde vogels gevonden 
worden. 
 
Duitsland 
Deze week een aantal nieuwe uitbraken op 3 professionele houderijen, 2 hobbyhouderijen en 1 dierpark. 
Een van de uitbraken ligt niet zo ver van de Poolse grens, ter hoogte van een van de meest getroffen 
gebieden in Polen. Er werden uitbraken ontdekt op een ganzenbedrijf en op 2 kalkoenenhouderijen. Het 
gaat hierbij om uitbraken met het H5N5-virus. Dit werd eerder al aangetroffen bij wilde vogels in Nederland 
en Italië en ondertussen ook in de buurt van de betrokken houderijen in Duitsland. 
 
Polen 
Een eerste uitbraak in het NO van het land; in een zone waar nog geen uitbraken waren vastgesteld, maar 
wel al besmettingen bij wilde vogels ontdekt waren. 
 
Verenigd Koninkrijk 
Er werden deze week 2 besmette professionele houderijen ontdekt, nl. op een kalkoenenhouderij en bij 
fazanten bestemd voor de jacht. Ondanks de verplichting om ze op te hokken, werden de fazanten in open 
lucht gehouden nabij de kust in een baai waar zeer veel wilde watervogels verblijven. Twee contact-
bedrijven van de fazantenhouderij zijn ook besmet.  
 
Rest Europa 
Opvallend zijn de nieuwe uitbraken in Zweden, waar voor het eerst in meer dan een maand opnieuw een 
haard bij een hobbyhouderij werd vastgesteld. In Griekenland werd voor het eerst een hobbyhouderij in 
het oosten van het land getroffen, nl. in de Evrosdelta waar eerder ook al besmette wilde vogels werden 
gevonden. Ook in de rest van Griekenland zijn intussen een behoorlijk aantal besmettingen bij wilde 
vogels vastgesteld. Het aantal besmettingen in Hongarije lijkt wat te stabiliseren. Toch was er deze week 
een uitbraak op een groot legbedrijf, waar naar eigen zeggen een hoge bioveiligheid gehanteerd werd. 
 
U kan de situatie in Europa ook grafisch bekijken op de kaarten voor de besmettingen bij pluimvee (rood) 
en bij in gevangenschap gehouden vogels (blauw) en bij wilde vogels. Het FAVV stuurde ook een update 
van de overzichtstabel. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 
 
 

  

http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20ADNS%20pluimvee%20+%20gevangen%20vogels.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20ADNS%20pluimvee%20+%20gevangen%20vogels.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-31%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2015: 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. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 31/01/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 6,39 +0,00 6,79 +0,00 7,19 +0,00 7,94

72,5 +0,00 5,15 +0,00 5,55 +0,00 5,95 +0,00 6,7

67,5 +0,00 4,79 +0,00 5,39 +0,00 5,79 +0,00 6,62

62,5 +0,00 4,42 +0,00 5,12 +0,00 5,59 +0,00 6,29

57,5 +0,00 4,03 +0,00 4,73 +0,00 5,19 +0,00 5,73

52,5 +0,00 3,59 +0,00 4,24 +0,00 4,29 +0,00 4,56

47,5 +0,00 3,16 +0,00 3,56 +0,00 3,61 +0,00 3,66

42,5 +0,00 2,78 +0,00 3,18 +0,00 3,23 +0,00 3,28

XL 7,09 7,49 7,89 8,64

L 5,49 6,09 6,49 7,32

M 4,73 5,43 5,89 6,43

S 3,66 4,06 4,11 4,16

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 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 25 januari markt van 1 februari

+0,04 0,39 0,41 0,43 0,45

0,10 0,12

0,05+0,01 0,02

week 3: 0,84 // week 4: 0,84 // week 5: 0,85

+0,00 0,86 0,88 0,86 0,88

+0,00 2,10 2,10

0,04 0,03

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week4.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

