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Agenda 
 18 december: Studie-avond afdeling Limburg om 20u in het Cultureel Centrum te Meeuwen-

Gruitrode. Meer informatie en het programma kan u hier terugvinden.  

 21 december: Studienamiddag “Water in de dierlijke productie” vanaf 12u30 in Melle.  

  

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

Nieuw VKI-document in voege 
Zoals vroeger reeds aangehaald, zou het VKI-document aangevuld worden met een extra vakje waarin de 
pluimveehouders het geschatte gewicht moeten invullen. Tot nog toe stond hier enkel een vakje met het 
aantal dieren op, maar het extra vakje is er gekomen na overleg van de gehele pluimveesector als antwoord 
op een vraag van Minister van Dierenwelzijn Weyts. Deze vroeg de sector een verbeterplan op te stellen 
rond het transport van pluimvee naar het slachthuis omdat uit een onderzoek gebleken was dat er 0,3% van 
het pluimvee dood aankwam op het slachthuis.  
 
Pluimveehouders moeten vanaf nu dus ook het geschatte gewicht invullen op het nieuwe VKI-document en 
moeten dit minstens 2 werkdagen voor het slachten aan het slachthuis bezorgen. In ruil daarvoor krijgen ze 
ook een terugkoppeling van de planner rond het aantal transportmiddelen, het aantal containers én het 
aantal dieren per schuif. De pluimveehouder kan dit dan ook doorgeven aan de vangploeg en weet dus wat 
beter waar hij aan toe is en wat hij mag verwachten. Op die manier wordt getracht om overbelading te 
voorkomen. De engagementen van de andere schakels in het transport van de dieren kan u vinden in dit 
document.  
 
Op het nieuwe VKI-document werden ook nog een aantal andere factoren gewijzigd waaronder enkele 
wachttijden. U vindt hier een Belplume-document met meer informatie hieromtrent. 
(Tekst: Pluimvee) 
 

Europa akkoord met Belgisch steunmaatregelenpakket i.k.v. fipronil 
Sinds deze zomer de fipronil-crisis uitbarstte, werd er druk overlegd tussen de federale regering en de 
sector om een pakket steunmaatregelen uit te werken voor de getroffen pluimveehouders. Dit resulteerde in 
een KB waarin een oplijsting stond van de uitgewerkte vergoedingen. De Europese Commissie moest hier 
ook toelating voor geven om te vermijden dat het om onterechte staatssteun zou gaan. Gisteren kregen we 
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eindelijk het verlossende bericht dat Europa akkoord gaat en de fipronil-crisis erkent als een ‘uitzonderlijke 
gebeurtenis’.  
 
Concreet gaan de federale vergoedingen over de terugbetaling van de kosten voor vernietiging van niet-
conforme eieren en dieren, de compensatie van de waarde van de vernietigde eieren en kippen; 
terugbetaling van labo-analyses, de kosten voor reiniging en ontsmetting en (beperkte) leegstand. De 
kosten die gepaard gaan met alles wat mest betreft, zijn voor rekening van de Vlaamse Regering. Meer 
informatie hierover kan u in een volgend artikel vinden.  
 
Van zodra het KB getekend is door de betrokken ministers, zal dit gepubliceerd worden. In dit KB zit een 
voorbeeldmodel van een aanvraagdossier. Dit formulier zal ook digitaal ter beschikking worden gesteld. 
Belangrijk is wel dat de nodige bewijsstukken aan het dossier toegevoegd worden. Er zal ook een generiek 
e-mailadres geopend worden om via een uniek loket vragen te kunnen stellen. Vanaf januari zal de FOD 
Budget en Beheerscontrole de eerste dossiers beginnen verwerken. Bedrijven kunnen hun dossier indienen 
tot 30 april 2018. Van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan u deze onmiddellijk bekijken op onze site. 
Check deze dus regelmatig! 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Kabinet Ducarme) 
 

Procedure terugbetaling fipronil-mest door Vlaamse Overheid 
Eergisteren werd een (Vlaams) ministerieel besluit (MB) ondertekend rond de aanvraagprocedure voor de 
vergoedingen van het verwijderen van met fipronil verontreinigde pluimveemest door Vlaams Minister van 
Landbouw Schauvliege. De vergoeding kan worden aangevraagd van zodra de aanwezige besmette 
pluimveemest werd verwijderd en er gestart werd met de natte reiniging van de stallen. De aanvragen 
moeten uiterlijk op 1 november 2018 worden ingediend. In het MB kan u ook een standaardformulier 
aantreffen dat moet ingevuld worden voor de aanvraag. 
 
Pluimveehouders die hun mest hebben laten verbranden bij Indaver, zullen zo laat mogelijk op het jaar hun 
factuur hiervoor ontvangen. Dit is in afspraak met OVAM gezien het voor hen moeilijk praktisch haalbaar is 
om alles nog voor de kerstperiode te verwerken. Pluimveehouders kunnen met deze factuur terecht bij 
OVAM. Wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt, zal OVAM het bedrag aan de pluimveehouder 
overmaken zodat die hiermee Indaver kan betalen. Pluimveehouders die naar Moerdijk hebben moeten 
leveren en de factuur reeds betaald hebben, kunnen nu dus ook terecht bij OVAM voor de terugbetaling. 
OVAM zal hierover eerstdaags nog communiceren. Wij houden u ook via onze site op de hoogte.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: MB & OVAM) 
 

Vogelgriep Nederland blijft beperkt 
Vorige week vrijdag 8 december meldden we in een extra nieuwsbrief een uitbraak van vogelgriep in het 
Nederlandse Biddinghuizen. De 16.000 aanwezige vleeseenden werden geruimd en, naast de maatregelen 
in de 10 km-zone, werd ook een landelijke ophokplicht afgekondigd in Nederland. Intussen is geweten dat 
het om het hoogpathogene H5N6-virus gaat. Wageningen Bioveterinary Research meldt er ook onmiddellijk 
bij dat uit de genetische analyse blijkt dat dit virus niet verwant is met de zoönotische H5N6-stam die in Azië 
circuleert en waar mensen ook ziek van kunnen worden.  
 
Maandag raakte ook bekend dat er geen nieuwe besmettingen zijn aangetroffen in een straal van 3km rond 
het getroffen bedrijf. Er zijn ook corridors ingesteld voor een aantal verwerkende bedrijven die binnen de 
10km gelegen zijn. In ons land worden voorlopig geen strengere maatregelen genomen. Het FAVV 
benadrukt wel het belang van de 4-dagenregel en hamert op het strikt naleven van de bioveiligheid op onze 
pluimveebedrijven. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 

Nieuwe werkwijze voor aanvraag nieuwe fosfaatklasse vanaf 1/1/2018 
Volgens de nieuwe regeling moeten landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt 
en moeten ze dit online doen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket, nl. SNapp (StaalName-
applicatie). Meer informatie rond de nieuwe werkwijze kan u hier vinden. 
(Tekst en bron: VLM) 
  

http://pluimvee.be/files/2017-12-12%20Ministerieel%20besluit%20rond%20vergoeding%20pluimveemest.pdf
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvraag-van-een-nieuwe-fosfaatklasse-vanaf-1-januari-2018-vóór-de-staalname-en-via-het-Mestbankloket.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 12/12/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 13,90 +0,00 14,00 +0,00 13,53 +0,01 13,61

72,5 +0,00 12,66 +0,00 12,76 +0,00 12,29 +0,01 12,37

67,5 +0,00 11,84 +0,00 12,04 +0,00 11,47 +0,00 11,83

62,5 +0,00 11,01 +0,00 11,21 +0,04 10,76 +0,00 11,25

57,5 +0,00 10,16 +0,00 10,36 +0,03 10,13 -0,01 10,45

52,5 +0,00 9,24 +0,00 9,44 +0,06 9,08 +0,00 9,44

47,5 +0,00 8,34 +0,00 8,44 +0,09 8,11 +0,00 8,44

42,5 +0,00 7,45 +0,00 7,55 +0,08 7,20 +0,00 7,55

XL 14,70 14,80 14,33 14,41

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

M 10,96 11,16 10,93 11,25

S 8,94 9,04 8,71 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 )

0,20-0,02 0,20

week 48: 0,86 // week 49: 0,86 // week 50: 0,86

-0,02 0,86 0,88 0,84 0,86

+0,00 2,60 2,60

0,22 0,18

-0,02 0,27 0,29

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 6 december markt van 13 december

-0,02 0,64 0,66 0,62 0,64

0,25 0,27

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week49.pdf

