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

het programma vindt u hier.  

 10 maart: Statutaire Vergadering West-Vlaanderen. Vanaf 19u30 wordt u verwacht in de feest-

salons van ‘Domein Vossenberg’ te Hooglede. Klik hier voor meer informatie en het programma. 

 17 maart: Algemene Vergadering Antwerpen. De Antwerpse afdeling bestaat 70 jaar en verwacht u 

vanaf 19u in Malle. Klik hier voor meer informatie en het programma.  

 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

Welk land moet de Europese pluimveevleessector vrezen? 
A.v.e.c, de Europese koepelorganisatie van de pluimveeverwerkende industrie, publiceerde onlangs een 
rapport rond het concurrentievermogen van de Europese pluimveevleessector in het jaar 2015. Daaruit 
bleek dat de importheffingen de EU beschermen van (nog) meer import uit niet-Europese landen. Maar 
landen als Brazilië en Oekraïne kunnen borstfilet leveren aan dezelfde prijs, of zelfs iets lager dan de 
Europese prijs; zélfs met de geldende heffingen.  
 
Door de strenge Europese wetgeving rond milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid liggen de 
productiekosten in Europa veel hoger dan in andere derde landen die deze wetgeving in veel mindere 
mate of zelfs helemaal niet kennen. In het rapport wordt gesproken over een extra kost voor de bedrijven 
door de wetgeving van zo’n 5 cent per kg levend gewicht. Dat kwam in 2015 op 5,8% van de totale 
productiekost. De productiekosten in derde landen liggen heel wat lager: in Brazilië bedragen deze slechts 
70% van het EU-gemiddelde, in Oekraïne 74%, in de USA 81%, in Argentinië 81% en in Thailand 83%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: a.v.e.c.)  
 
 

Duitse vrije uitloopeieren worden na 12 weken ophok ook scharreleieren 
In een persbericht dat de Duitse pluimvee-organisatie ZDG (Zentralverband der Deutschen 
Geflügelwirschaft e.v.) uitstuurde wordt duidelijk gemaakt dat de Duitse eieren van hennen met vrije 
uitloop óók scharreleieren worden nadat ze 12 weken opgehokt zaten door de aanhoudende 
vogelgriepepidemie. De eieren worden dan gestempeld met code 2. Op de verpakking komt een sticker 
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over de benaming ‘vrije uitloop’ met de vermelding “ter bescherming van onze leghennen – scharreleieren 
(met wintertuin-uitloop)”. ZDG nam dit besluit in samenwerking met KAT en met het Duitse ministerie van 
Landbouw. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ZDG) 
 
 

Nederlandse POR-regeling niet verlengd 
De Nederlandse pluimvee- en varkenssector is woest op Staatssecretaris Van Dam om de POR-regeling 
niet meer te verlengen na 31 december. De POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten 
Meststoffenwet) houdt in dat er zonder dierrechten mag worden uitgebreid mits de mest 100% wordt 
verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet. Het besluit om dit niet meer te verlengen is zonder overleg 
met de betrokken sectoren tot stand gekomen. Zij roepen Van Dam dan ook op om het besluit terug te 
draaien en alsnog in overleg te treden met de sectoren. Het afschaffen van de POR-regeling treft vooral 
de pluimvee- en varkenshouders die hun nek hebben uitgestoken om de mestverwerking van de grond te 
krijgen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht NVP) 
 
 

Update vogelgriep 
België 
Vorige week werd voor het eerst in ons land een besmetting met vogelgriep waargenomen bij een 
particulier in Lebbeke. Als gevolg daarvan moet al het pluimvee, ook dat van particulieren, en nu ook 
loopvogels verplicht opgehokt of afgeschermd worden. Hierdoor wordt getracht om geen insleep van het 
virus te hebben door contact met wilde vogels. Het FAVV roept op tot extra waakzaamheid bij iedereen en 
dringt erop aan om alle verdachte gevallen onmiddellijk te melden.  
 
Verder is het ook belangrijk dat alle sectoren klaar zijn mocht er een besmetting uitbreken op een 
professioneel pluimveebedrijf. Toeleverende en afnemende bedrijven moeten een draaiboek klaar hebben 
waarin staat wat er moet gebeuren bij transporten binnen en buiten de afgebakende gebieden.  
Een overzicht van alle geldende maatregelen in ons land kan u hier vinden. 
 
Overig 
In heel Europa worden nog steeds besmettingen gemeld. Het aantal besmettingen op professionele 
bedrijven neemt wel niet meer zo fel toe als de voorbije weken, maar alertheid is zeker nodig! De 
problemen in Frankrijk blijven wel aanhouden. Er zijn nu al 221 gevallen op bedrijven (zowel hobby als 
professioneel) en 21 gevallen bij wilde vogels.  
 
U kan de situatie in Europa ook grafisch bekijken (bron: ADNS – FAVV) op deze kaart voor besmettingen 
bij pluimvee (rood) en in gevangenschap gehouden vogels (blauw). De cirkels benadrukken de gebieden 
waar een hoge concentratie aan besmettingen is. Op deze kaart kan je de besmettingen bekijken bij wilde 
vogels in Europa. Het FAVV stuurde maandag ook een update door van de overzichtstabel. 
 

 

Inhoud februari-nummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: Pluimveesector uitdrukkelijk aanwezig op Agriflanders 

 Nabeschouwingen bij Agriflanders 2017  

 Reportage met warmtescan op vleeskippenbedrijf 

 Verslag opendeurdag Bio-legkippenbedrijf 

 Situatie mbt vogelgriep eind januari 

 Is niet gebruiken van zeep de oorzaak van de hoge hygiënogramscores?  

 Transport van vleeskippen: risico’s in kaart gebracht 

 Kalkpoten bij kippen 

 VLAM: programma 2017 voorgesteld 

 Konijnenhouders ontevreden met voorgestelde contractprijzen 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktcommentaar en kort nieuws 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://pluimvee.be/files/2017-02-05%20ADNS%20Pluimvee%20en%20gevangen%20vogels.PNG
http://pluimvee.be/files/2017-02-05%20ADNS%20Wild.PNG
http://pluimvee.be/files/2017-02-05%20ADNS%20Wild.PNG
http://pluimvee.be/files/2017-02-05%20Overzicht%20AI%20FAVV.PNG
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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 07/02/2017

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 )

0,05+0,00 0,03

week 4: 0,84 // week 5: 0,85 // week 6: 0,84

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

+0,00 2,10 2,10

0,05 0,03

+0,00 0,10 0,12

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 1 februari markt van 8 februari

+0,00 0,43 0,45 0,43 0,45

0,10 0,12

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week5.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

