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Agenda 
 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 HET ALLERBESTE VOOR 2018! 

 
Milieu-impact vleesconsumptie leidt niet noodzakelijk tot ander eetpatroon 
ING liet een studie uitvoeren in 13 Europese landen naar het consumptiepatroon van de inwoners, meer 
bepaald naar de eiwitinname via vlees en vis. Uit de studie blijkt dat de mensen zich meer bewust zijn van 
de milieu-impact van de vleesconsumptie, maar dat dit niet automatisch leidt tot een verandering in het 
consumptiepatroon. Gemiddeld denkt een kwart van de Belgen dat het consumeren van vlees het milieu erg 
belast. Enkel in Nederland (27%) en Luxemburg (29%) ligt dat percentage nog hoger.  
 
Er is ook een verschil te zien naargelang de leeftijd van de respondenten. Van de Belgische jongeren 
tussen 18 en 24 jaar denkt 27% dat vlees eten milieubelastend is, tegenover maar 7% bij de 65-plussers. 
Toch blijkt uit de studie dat die jongeren soms zelfs vaker vlees eten dan de andere leeftijdscategorieën. 6 
op de 10 respondenten tussen 18 en 24 jaar oud eten meer dan 3 keer per week vlees; bij de andere 
categorieën schommelt dit rond de 50%. Belgen blijken wel nog steeds veel vlees te eten. 51% zegt dit 
meer dan 3 keer per week te eten. In Vlaanderen is dit zelfs 58%, tegenover 46% in Wallonië en 31% in 
Brussel.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT)  
 
 
 

27 december 2017 

Nr. 52 – week 52 

Markten week 52 tov week 51 

Extra zware soep = 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen + 

ABC = 

Konijnen - 

Verrijkte kooi-eieren  - 

Scharreleieren     -/+ 

 

Landsbond 

In dit nummer: 

 Agenda  

 Milieu-impact vleesconsumptie leidt niet noodzakelijk tot ander 

eetpatroon 

 Europese lidstaten bannen formaldehydegebruik in pluimveevoeder 

 Wijziging richtprijzen vleeskuikens in Nederland 

 Canadese kalkoenkuikens sterven tijdens vliegreis naar Nederland 

 Volledige eieren beter voor spieropbouw dan enkel eiwit 

 Markten 

 

http://www.agro-expo.be/
http://www.agridagen.be/
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

Europese lidstaten bannen formaldehydegebruik in pluimveevoeder 
Vorige week werd in de Europese Commissie gestemd over het gebruik van formaldehyde in 
pluimveevoeder. 26 landen waren te vinden voor een verbod, 1 land onthield zich en 1 land was tegen een 
verbod. Met deze beslissing komt een einde aan een 2-jaar durende saga. Dit jaar stopten Polen en Spanje 
met het gebruik van deze substantie in pluimveevoeder, nadat er geruchten kwamen dat het mogelijks 
kankerverwekkend zou zijn en dat ze vreesden voor de veiligheid van hun arbeiders. Het Europese 
Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) sprak dit bericht nochtans tegen en zei dat het middel geen kanker 
veroorzaakt en dat het mocht blijven gebruikt worden als voederadditief.  
 
De beslissing tot een verbod komt een week nadat het Europese Centrum voor Ziektecontrole in zijn rapport 
gemeld had dat er opnieuw een stijging was in het aantal humane Salmonella-gevallen na jaren van daling. 
De Amerikaanse Voederindustrie riep de Commissie op om het gebruik van formaldehyde toe te laten in 
varkens- en pluimveevoeders om zo de Salmonella beter onder controle te kunnen houden.   
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Wijziging richtprijzen vleeskuikens in Nederland 
De basiscontractprijs (BCP)-notering voor vleeskuikens zal voor het laatst verschijnen in de week van 22 
januari. Nadien wordt ze opgevolgd door de vernieuwde basiscontractnotering (VCN). Deze werd door 7 
Nederlandse pluimveeslachterijen ongeveer een jaar geleden gelanceerd omdat de BCP veel te ver lag van 
de werkelijke uitbetalingsprijs. Na een jaar naast elkaar te hebben gelopen, is te zien dat de 2 
basisnoteringen hetzelfde patroon volgen en dat de VCN structureel 25 cent boven de BCP noteert. Deze 
Nederlandse basisnoteringen bewegen weinig mee met de marktontwikkelingen, wat de Nederlandse vrije 
Barneveldnotering en de Belgische Deinzenotering wel doen.  
 
Ook de LTO/NOP stopt eind februari met de berekening en publicatie van de NOP-richtprijs voor 
vleeskuikens. De reden hiervoor zou zijn dat er een gebrek is aan input door vleeskuikenhouders waardoor 
de notering geen afspiegeling meer zou zijn van de realiteit.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Canadese kalkoenkuikens sterven tijdens vliegreis naar Nederland 
Op een vlucht van Canada naar Nederland werden zo’n 19.000 kalkoenkuikens dood aangetroffen bij 
aankomst op Schiphol. De overige 1.800 kuikens waren in zo’n slechte staat dat ze alsnog moesten worden 
afgemaakt. Het is niet publiek geweten wie de eigenaar is van de kuikens en over welke vliegtuig-
maatschappij het ging. Wel werd hiertegen een proces verbaal opgesteld. De grootste kalkoenfokbedrijven, 
Hendrix Genetics en Aviagen, zeggen alvast niets met de zending te maken te hebben. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Volledige eieren beter voor spieropbouw dan enkel eiwit 
Uit een studie van de Amerikaanse Illinois-Universiteit blijkt dat de spieropbouw na een workout 40% beter 
is wanneer de deelnemers na de workout volledige eieren innamen, dan wanneer ze een gelijkwaardige 
hoeveelheid aan proteïnes opnamen, afkomstig uit enkel eiwit. Voor beide producten werd een 
beschikbaarheid van de aminozuren bekomen van 60 tot 70% in het bloed om nieuwe spiereiwitten op te 
bouwen. Daar was dus geen verschil te zien in volledige eieren en eiwitten.  
 
Maar wanneer gekeken werd naar de proteïne-synthese in de spier zelf werd duidelijk dat de inname van 
volledige eieren na de workout resulteerde in een grotere spiereiwitsynthese dan bij enkel de eiwitten. Uit 
vorige studies blijkt dat dit verschil niet kan geweten worden aan een verschil in energie-inhoud. Een 
volledig ei bevat naast 18g proteïne ook nog 17 gram vet, terwijl eiwitten geen vet bevatten. De studie toont 
aan dat het weggooien van eidooiers om zo de proteïne-inname via het voedsel te maximaliseren, eigenlijk 
averechts werkt. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite)  
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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 26/12/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,12 13,73 -0,12 13,83 -0,12 13,36 +0,00 13,60

72,5 -0,12 12,49 -0,12 12,59 -0,12 12,12 +0,00 12,36

67,5 -0,11 11,69 -0,11 11,89 -0,11 11,32 +0,00 11,82

62,5 -0,09 10,88 -0,09 11,08 +0,01 10,76 +0,01 11,24

57,5 -0,08 10,04 -0,08 10,24 +0,02 10,15 +0,01 10,45

52,5 -0,07 9,13 -0,07 9,33 +0,01 9,11 -0,07 9,33

47,5 -0,06 8,25 -0,06 8,35 +0,00 8,14 -0,06 8,35

42,5 -0,06 7,36 -0,06 7,46 +0,00 7,23 -0,06 7,46

XL 14,53 14,63 14,16 14,40

L 12,49 12,69 12,12 12,62

M 10,84 11,04 10,95 11,25

S 8,85 8,95 8,74 8,95

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 )

0,17+0,00 0,15

week 50: 0,86 // week 51: 0,86 // week 52: 0,86

+0,02 0,80 0,82 0,82 0,84

-0,15 2,55 2,40

0,17 0,15

+0,00 0,22 0,24

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 20 december markt van 27 december

+0,00 0,58 0,60 0,58 0,60

0,22 0,24

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2017%20week51.pdf

