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

 12 januari: Opendeurdag 2 nieuwe moederdierstallen vanaf 16u bij Philip Vanrolleghem te 

Zonnebeke. 

 27 – 29 januari: Agro-Expo in Roeselare. 3-daagse internationale vakbeurs landbouw, tuinbouw en 

veeteelt. Breng ook een bezoekje aan onze West-Vlaamse stand! Klik hier voor meer informatie.  

 16 – 18 februari: Agridagen in Ravels. 3-daags totaalforum voor de veehouder. Breng ook een 

bezoekje aan onze Antwerpse stand! Klik hier voor meer informatie.  

  

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

 

DE LANDSBOND WENST U ALVAST PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR TOE! 

 
Nieuwe Pluimvee-website online 
Sinds gisteren staat onze nieuwe site online. U kan deze nog steeds terugvinden op het vertrouwde 
www.pluimvee.be. We hopen dat u zich snel wegwijs kan maken op deze site. U vindt er niet alleen de 
laatste nieuwsberichten terug, maar ook de marktoverzichten en uiteraard de nieuwsbrief. Verder kan u 
hierop ook een aantal documenten terugvinden zoals o.a. het vernieuwde VKI-document of de formulieren 
voor de terugbetaling van de fipronil-mest. Elke provinciale afdeling krijgt ook zijn eigen ruimte om in te 
vullen. Aarzel niet om eens een kijkje te gaan nemen! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Terugbetaling fipronil-mest via OVAM 
Zoals reeds eerder aangegeven, kunnen pluimveehouders de kosten voor de verwijdering en verwerking 
van de met fipronil verontreinigde pluimveemest recupereren. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking 
te komen, zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 en het 
ministerieel besluit van 7 december 2017. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het door OVAM 
voorgeschreven reinigingsprotocol goed werd opgevolgd en dat het kuiswater op een correcte manier is 
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afgevoerd. U kan de aanvraag pas indienen nadat alle aanwezige besmette mest werd verwijderd en u 
reeds gestart bent met het nat reinigen van de stallen of de reinigingsactiviteiten reeds werden beëindigd. 
 
OVAM kan de factuur niet rechtstreeks aan bvb. Indaver betalen, gezien de wet voorschrijft dat OVAM het 
geld moet overmaken aan de getroffen pluimveehouder. Van zodra u de factuur van Indaver ontvangt, kan u 
uw dossier indienen en stort OVAM zo snel mogelijk de vergoeding op uw rekening zodat u hiermee Indaver 
kan betalen. Pluimveehouders die de mest bij Moerdijk hebben laten verwerken, hebben deze factuur reeds 
gekregen. 
 
Via het aanvraagformulier en de bijlage (die u ook onder de tab 'Links' op onze site kan vinden), kan u de 
aanvraag tot vergoeding van de materiële kosten indienen bij OVAM via het vergoedingfipronil@ovam.be 
adres. Voor vragen kan u ook steeds terecht op dit specifieke mailadres. Uiteraard staat de Landsbond ook 
klaar om uw vragen te beantwoorden via info@pluimvee.be of via 0496/244.954. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: OVAM) 
 
 

Vogelgriep bij wilde vogels en in dierenpark in Nederland 
Bij verschillende vogels die in de omgeving van het Veluwemeer zijn gevonden, werd het hoogpathogene 
H5N6-vogelgriepvirus vastgesteld. Dit is hetzelfde virus dat eerder zorgde voor de besmetting en de ruiming 
van een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Het zou gaan om vogels (o.a. zwanen en wilde eenden) die in 
Hulshorst en Elburg (omgeving van Biddinghuizen) teruggevonden zijn.  
 
Afgelopen zondag werd er ook vogelgriep vastgesteld in een dierenpark in Biddinghuizen. Alle eenden, 
kippen, ganzen en pauwen werden geruimd. Het zou gaan om zo’n 40 dieren. Vrijdag werden enkele dode 
kippen teruggevonden. Er wordt nog onderzocht om welke variant het hier gaat. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Acute snot op Nederlands leghennenbedrijf 
In Nederland werd bij een koppel leghennen acute snot (Coryza) vastgesteld. Er zijn ook een aantal 
dragerkoppels aangetoond waarbij de bacterie is aangetroffen zonder duidelijke klinische verschijnselen. 
Het gaat zowel over commerciële als hobbydieren en is verspreid over diverse locaties in Nederland zoals u 
kan zien op deze kaart. Dragerkoppels scheiden ook de bacterie uit die zorgt voor acute snot, maar dit 
gebeurt in mindere mate dan bij een klinische uitbraak. De gezondheidsdienst voor dieren (GD) zegt dat het 
risico voor de omliggende bedrijven wel kleiner is bij dragerkoppels, maar dat het niet nul is en vraagt 
constant aandacht te besteden aan een strikte naleving van de bioveiligheid op het bedrijf. Bij een klinische 
uitbraak blijven de dieren ook na herstel drager van de bacterie en zullen ze deze heel hun leven lang in 
meer of mindere mate uitscheiden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb)  
 
 

Aantal Europese Salmonella-besmettingen daalt niet meer 
Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en –controle (ECDC) en het Europese Voedselveiligheid 
Agentschap (EFSA) maakten in hun jaarlijkse rapport bekend dat de dalende trend in het aantal Salmonella-
gevallen in 2016 lijkt te stoppen. Voor Salmonella Enteritidis is er bij mensen een stijging van 3% te zien 
sinds 2014. Bij leghennen stijgt de prevalentie in deze periode van 0,7% tot 1,21%. Deze cijfers zorgen 
ervoor dat we waakzaam moeten blijven, zelfs bij de aanwezigheid van de nationale Salmonella-
controleprogramma’s. Er wordt nog verder onderzocht wat de reden is voor deze stijging, al lijken de Poolse 
besmettingen toch wel een rol te spelen hierin. In 2016 waren er 94.530 humane Salmonella-besmettingen 
en 59% daarvan werden toegeschreven aan S. Enteritidis, dat vaak geassocieerd wordt met eieren, 
eiproducten en pluimveevlees.  
 
In 2016 waren er in Europa 246.307 mensen met een Campylobacter-besmetting. Dit is een stijging van 
6,1% met 2015. Ook hier wordt gekeken naar pluimveevlees. Campylobacter is de grootste oorzaak van 
voedselvergiftigingen bij mensen, maar is zelden fataal (0,03%).  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultySite) 

http://www.pluimvee.be/nl/links
mailto:vergoedingfipronil@ovam.be
mailto:info@pluimvee.be
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2017-12-18%20Acuut%20snot%20NL.jpg
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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 19/12/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,05 13,85 -0,05 13,95 -0,05 13,48 -0,01 13,60

72,5 -0,05 12,61 -0,05 12,71 -0,05 12,24 -0,01 12,36

67,5 -0,04 11,80 -0,04 12,00 -0,04 11,43 -0,01 11,82

62,5 -0,04 10,97 -0,04 11,17 -0,01 10,75 -0,02 11,23

57,5 -0,04 10,12 -0,04 10,32 +0,00 10,13 -0,01 10,44

52,5 -0,04 9,20 -0,04 9,40 +0,02 9,10 -0,04 9,40

47,5 -0,03 8,31 -0,03 8,41 +0,03 8,14 -0,03 8,41

42,5 -0,03 7,42 -0,03 7,52 +0,03 7,23 -0,03 7,52

XL 14,65 14,75 14,28 14,40

L 12,60 12,80 12,23 12,62

M 10,92 11,12 10,93 11,24

S 8,91 9,01 8,74 9,01

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 )

-0,03 0,25 0,27

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 13 december markt van 20 december

-0,04 0,62 0,64 0,58 0,60

0,22 0,24

0,17-0,03 0,18

week 49: 0,86 // week 50: 0,86 // week 51: 0,86

-0,04 0,84 0,86 0,80 0,82

-0,05 2,60 2,55

0,20 0,15

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2017%20week50.pdf

