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Agenda 
 28 februari – 6 maart – 8 maart: Studienamiddag “Het juiste water op de juiste plaats”, resp. in Geel, 

Rumbeke-Beitem en Oudenaarde) van 13u tot 16u30. Meer informatie over het programma en de 

inschrijvingen 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.  

 

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

Update vogelgriep 
Zoals gisteren reeds gemeld in onze extra nieuwsbrief is er een tweede geval van H5N8-vogelgriep 
vastgesteld in België. Het ging om een dode zwaan die gevonden werd bij een vijver in Oud-Heverlee 
(Vlaams-Brabant). Deze vondst wijst erop dat het virus nog steeds circuleert in ons land; ook bij wilde 
vogels. Wij roepen daarom nogmaals op om alle opgelegde maatregelen zeer strikt te volgen. Deze 
blijven, na de uitbraak van gisteren, dezelfde. In een straal van 10km rond de vindplaats van gisteren 
liggen geen professionele pluimveehouderijen.  
 
In de rest van Europa blijft de situatie gelijkaardig met hier en daar wat uitbraken en nog steeds behoorlijk 
wat besmettingen bij wilde vogels in de meeste getroffen gebieden. Opvallend zijn wel enerzijds de 
aanhoudende problemen in Duitsland, en anderzijds opnieuw een zeer groot aantal bijkomende uitbraken 
in Frankrijk (meer dan 80 erbij in 1 week tijd!).  
 
De teller in Frankrijk staat nu al op 331 uitbraken op bedrijven en 40 gevallen bij wilde vogels. De Franse 
overheid heeft beslist om de preventieve ruimingen verder uit te breiden, in de hoop op die manier een 
(nog) verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Er zouden bijkomend zo’n 600.000 
eenden preventief worden geruimd. Dat maakt dat er intussen al meer dan 3 miljoen eenden geruimd 
werden in het Zuidwesten van Frankrijk. Opnieuw dus een gitzwart jaar voor de Franse foie gras-
productie. 
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Belplume 
Door de huidige situatie van de vogelgriep worden er momenteel geen audits uitgevoerd voor Belplume. 
Certificaten die dreigen te vervallen omdat er niet tijdig een audit kan worden uitgevoerd, zullen nog even 
geldig blijven. Vanaf het moment dat de situatie het weer toelaat, zullen er versneld audits worden 
uitgevoerd.  
 
U kan de situatie in Europa ook grafisch bekijken. Op deze kaart kan u terecht voor de besmettingen bij 
pluimvee en gevangen gehouden vogels en op deze kaart kan u de besmettingen bekijken bij de wilde 
vogels. Ook een update van de overzichtstabel werd ons bezorgd door het FAVV. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Nederlandse supermarkten zouden profiteren van ophokplicht 
In Nederland is commotie ontstaan nadat de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vastgesteld 
heeft dat Nederlandse supermarkten extra winst zouden maken ten nadele van consumenten en 
pluimveehouders. Net zoals in België liggen in Nederland de vrije uitloop-eieren noodgedwongen als 
scharreleieren in de winkel door de langdurige ophokplicht. De consument betaalt echter nog steeds 
dezelfde prijs, al krijgen de pluimveehouders gemiddeld 3 cent per ei minder uitbetaald.  
 
De NVP denkt na over volgende stappen, maar hoopt alvast op maatschappelijke verontwaardiging rond 
deze praktijken. Mogelijke oplossingen zouden zijn dat de contractuele inkoopprijs voor vrije uitloopeieren 
met terugwerkende kracht wordt uitbetaald aan de pluimveehouders, of dat de verkoopprijs van 
scharreleieren doorgerekend wordt aan de consument. 
 
Intussen heeft Albert Heijn al gereageerd op de berichtgeving. Zij zeggen alvast scharreleieren te 
verkopen voor de prijs van scharreleieren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: NVP & Pluimveeweb) 
 
 

Mogelijks tekort aan ouderdieren in Rusland door AI 
Rusland heeft de import van pluimvee en eieren van Roemenië, Kroatië en Zweden beperkt omwille van 
uitbraken van hoogpathogene AI in deze landen. In het algemeen zou Rusland graag een ban willen 
leggen op de import van pluimvee en eieren van alle landen waar er de laatste maanden AI-uitbraken zijn 
geweest. Deze handelsbarrières zouden voor een onbepaalde tijd worden ingesteld. Voor heel wat 
exporterende landen zou dit een probleem zijn, maar ook voor de Russische pluimveehouders zou dit 
slecht nieuws zijn gezien zij afhankelijk zijn van de import van broedeieren of ouderdieren. Eurodon, 
Ruslands grootste kalkoenenproducent, heeft alvast aangegeven dat zij hun ouderdierenstock veilig 
hebben gesteld voor een periode van 3 jaar en dat zij dus niet zouden lijden onder de nieuwe 
importrestricties. Toch hangt er volgens hen ook veel af van hoe lang de restricties zouden aanhouden.  
 
Volgens het Russische instituut voor landbouwmarkten (IKAR) verdubbelde het aantal geïmporteerde 
broedeieren tussen 2010 en 2015. In 2016 bleef dit verder stijgen door de sterke ontwikkeling van de 
Russische pluimvee-industrie op dat moment. Bijna alle Russische pluimveeproducenten haalden hun 
ouderdieren of broedeieren uit Europa. Uit cijfers van IKAR blijkt dat het laatste jaar 90% van de 
broedeieren in Rusland geïmporteerd was, met ongeveer 38% afkomstig uit Nederland. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Bedrijven gezocht voor deelname project antibioticareductie 
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is partner in een Europees project rond antibioticareductie, nl. het i-4-1-
Health project. Voor dit project worden er o.a. pluimveebedrijven gezocht die opgevolgd kunnen worden. 
In dit project wordt u kosteloos begeleid om uw bedrijfsvoering en infectiepreventie te optimaliseren. Er zal 
een antibioticumresistentie profiel van uw bedrijf bepaald worden en uw bedrijf wordt door middel van een 
‘infectiepreventieve scan’ geëvalueerd. Hierna kan er door middel van coaching een geïndividualiseerd 
verbetertraject worden opgestart. Voor meer informatie of voor de contactgegevens bij deelname kan u 
hier terecht.  

http://pluimvee.be/files/2017-02-21%20Pluimvee%20en%20gevangen%20gehouden%20vogels.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-21%20ADNS%20Wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-21%20ADNS%20Wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-21%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
http://pluimvee.be/files/2017-02-22%20Oproepbrief%20i-4-1-Health%20project.pdf
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(Tekst: Pluimvee) 
 
 

VLM lanceert nieuwe uitrijtool 
Op 16 februari is het nieuwe uitrijseizoen gestart, maar vaak is het nogal complex te weten wanneer wat 
precies mag uitgereden worden. Daarom heeft de VLM nu een nieuwe uitrijtool ontwikkeld die beschikbaar 
is via pc, smartphone of tablet. Je kan hem terugvinden op http://uitrijtool.vlm.be. Met deze tool kunnen de 
land- en tuinbouwers snel opzoeken wat en of ze mogen bemesten. Voor meer informatie kan u hier 
terecht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 
 
 
 
 

http://uitrijtool.vlm.be/
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nieuwe-uitrijtool-gidst-land-en-tuinbouwers-door-de-mestuitrijregeling.aspx
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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 21/02/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,19 6,62 +0,19 7,02 +0,05 7,18 +0,07 7,88

72,5 +0,19 5,38 +0,19 5,78 +0,05 5,94 +0,07 6,64

67,5 +0,18 5,07 +0,18 5,67 +0,04 5,78 +0,06 6,58

62,5 +0,18 4,75 +0,18 5,45 +0,04 5,59 +0,07 6,28

57,5 +0,16 4,37 +0,16 5,07 +0,05 5,19 +0,07 5,73

52,5 +0,15 3,89 +0,15 4,54 +0,12 4,34 +0,10 4,59

47,5 +0,12 3,4 +0,12 3,8 +0,12 3,85 +0,12 3,9

42,5 +0,11 3 +0,11 3,4 +0,11 3,45 +0,11 3,5

XL 7,32 7,72 7,88 8,58

L 5,77 6,37 6,48 7,28

M 5,07 5,77 5,89 6,43

S 3,9 4,3 4,35 4,4

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 6: 0,84 // week 7: 0,84 // week 8: 0,84

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

+0,00 2,05 2,05

0,05 0,03

+0,00 0,10 0,12

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 15 februari markt van 22 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%20week7.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

