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

Overzicht Europese import en export pluimveevlees en eieren 
Pluimveevlees 
De Europese Commissie publiceerde onlangs de cijfers rond de Europese import en export van 
pluimveevlees en eieren voor wat het jaar 2016 betreft. De Europese import van pluimveevlees steeg met 
2,8% tot zo’n 899.183 ton. De top 3 bleef ongewijzigd in 2016. Op de eerste plaats bevindt zich nog steeds 
Brazilië (502.805 ton – 55,9%; +0%), op de tweede plaats staat Thailand (289.461 ton – 32,2%; +6%) en 
op de derde plaats Oekraïne (48.039 ton – 5.3%; +13%). Uit Oekraïne komt ook vers vlees dat o.a. in 
Nederland gefileerd wordt.  
 
Wat de uitvoer van Europees pluimveevlees in 2016 betreft was er een duidelijke stijging te zien met 8,5% 
tot 1.615.691 ton. Ook in 2016 werd het meeste pluimveevlees richting Zuid-Afrika vervoerd (270.215 ton 
– 16.7%; +27%). Sinds december 2016 wordt er een invoerheffing van 13,9% ingesteld op de versneden 
delen. Daarvan is momenteel nog niets terug te zien in de statistieken. De rest van de top 5 is net zoals 
vorig jaar aan elkaar gewaagd. Enkele landen speelden hierbij haasje-over. In 2016 stonden de Filippijnen 
op een tweede plaats (126.823 ton – 7,8%; +26%). Op de derde plaats staat Hong Kong (123.724 ton – 
7,7%; +23%), op de vierde plaats Saoedi-Arabië (121.623 ton – 7,5%; -15%) en op de vijfde plaats Benin 
(116.882 ton – 7,2%; -16%).  
 
Eieren 
Uit de cijfers van de Europese Commissie bleek dat er in 2016 14,7% minder import van eieren en 
eiproducten gebeurde door de EU. In totaal werd in 2016 16.467 ton geïmporteerd. De meeste eieren 
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waren afkomstig vanuit Oekraïne (8.043 ton – 48,8%). Dit is een stijging met maar liefst 119,5% ten 
opzichte van 2015 toen Oekraïne nog maar 3.665 ton eieren en eiproducten invoerde. Officieel kan 
Oekraïne geen verse eieren rechtstreeks op de Europese markt binnenbrengen, en gaan de cijfers dus 
enkel over eiproducten. Op een tweede plaats staat de USA vanwaar 3.358 ton eieren en eiproducten 
worden gehaald (20,4%; +22%) en op de derde plaats staat Argentinië met 1.864 ton ingevoerd materiaal 
of zo’n 11,3% van het totaal in 2016. Voor Argentinië betekent dit een verlies van 42%. Vorig jaar stond 
India nog op de eerste plaats met 30,4%; dit jaar moeten zij zich tevreden stellen met een vijfde plaats en 
maar 4,6%. Voor dit land is het dus een daling met 87% t.o.v. 2015. Het lijkt er dus op dat hun plaats 
ingenomen wordt door Oekraïne dat veel dichter bij de EU gelegen is. 
 
Wat de Europese export van eieren en eiproducten betreft, ging het in 2016 om 246.903 ton; een daling 
met 12,0% dus. 2015 was voor deze categorie een zeer goed jaar dankzij de toegenomen uitvoer naar 
Amerika dat toen getroffen werd door AI. Ten opzichte van 2014 is er wel nog steeds een stijging te zien 
voor 2016 met ca. 14.000 ton. In 2016 voerde de EU nog steeds het meeste uit naar Japan (46.087 ton – 
19%), maar dit is wel een daling met 37,3%. Japan importeert voornamelijk albumine, maar door de crisis 
vorig jaar zijn zij op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven hiervoor. De vrees bestaat dan ook dat 
deze markt toch grotendeels weg is naar de toekomst toe. Op een tweede plaats met 16% staat 
Zwitserland dat met zijn 40.370 ton ingevoerd product quasi gelijk is gebleven aan 2015 (-2%). De top 3 
wordt vervolledigd door de USA (8%). Zij voerden vorig jaar zo’n 18.924 ton eieren en eiproducten in. Dit 
is wel een daling met 62% t.o.v. 2015. Zoals reeds eerder aangegeven was 2015 een topjaar voor uitvoer 
naar de USA door de AI-crisis ginds. Op de vierde plaats staan de Verenigde Arabische Emiraten (17.428 
ton – 7%), een stijging met 35% t.o.v. 2015. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Update vogelgriep 
Gisteren is een nieuwe H5N8-besmetting vastgesteld bij een wilde eend in Huldenberg. Deze lag dood op 
een vijver langsheen de Dijle op een drietal kilometer van de plaats waar vorige week nog een besmette 
wilde zwaan gevonden werd. Het hoogpathogene karakter moet later deze week nog definitief bevestigd 
worden. Deze vondst bevestigt nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in wilde vogels; ook boven 
België. 
 
Toch versoepelt het FAVV vanaf vandaag een aantal verplichte voorzorgsmaatregelen rond AI voor 
situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Die versoepelingen komen er op basis 
van een nieuwe risico-analyse. Ze zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen 
zowel de ophokregeling als het verzamelverbod. Openbare markten zijn opnieuw toegestaan voor 
professionele vogel- en pluimveehandelaars mits ze voldoen aan enkele voorwaarden. Verzamelingen van 
pluimvee blijven verboden. Een duidelijk overzicht van de versoepelingen kan u hier vinden. 
 
De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart. Daarna wordt de situatie opnieuw 
geëvalueerd en kunnen de maatregelen aangepast worden. Alle momenteel geldende maatregelen kan u 
hier vinden. Gelieve deze strikt na te leven! 
 
In Europa meldt nu ook Spanje voor het eerst een uitbraak op een professionele houderij, nl. een 
eendenbedrijf gelegen in de buurt van een natuurgebied van Catalonië waar vorige week nog een eerste 
besmetting vastgesteld is bij wilde vogels. 
 
U kan de Europese situatie ook bekijken op deze overzichtstabel. Op deze kaart kan u de besmettingen 
zien bij wilde vogels in de maand februari. Op deze kaart kan u de besmettingen volgen bij pluimvee en 
gevangen gehouden vogels sinds het begin van de maand februari. Daar zien we nog steeds een groot 
aantal besmettingen in het zuidwesten van Frankrijk. De teller staat er intussen op 373 haarden op 
bedrijven en 44 gevallen bij wilde vogels. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170227_assouplissements_v1_NL_002.pdf
http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://pluimvee.be/files/2017-02-28%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
http://pluimvee.be/files/2017-02-28%20ADNS%20Wild%20-%20overzicht%20februari.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-28%20ADNS%20pluimvee%20&%20gevangen%20vogels%20-%20overzicht%20februari.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-28%20ADNS%20pluimvee%20&%20gevangen%20vogels%20-%20overzicht%20februari.png
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Braziliaanse productiekost vleeskippen gedaald 
De gemiddelde kosten voor vleeskippenproducenten daalden met 3,5% in januari 2017 ten opzichte van 
december 2016. Dat is op te maken uit cijfers van het CIAS. De grootste reden voor de terugval van deze 
productiekost is te wijten aan een daling van de voederkosten met ongeveer 3,8% ten opzichte van de 
vorige maand. Langs de andere kant nam de kost voor de arbeid en de energie licht toe t.o.v. december 
2016. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Nieuwe Hongaarse broeierij voor Aviagen Kft 
Aviagen Kft heeft recent een nieuwe broeierij geopend in Hongarije om tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag naar Ross ouderdieren in de regio. Het bedrijf investeerde 12 miljoen euro in de nieuwe 
broeierij die een ouderdierencapaciteit heeft van zo’n 10 miljoen per jaar. Er is ook nog ruimte om met 
20% uit te breiden naar de toekomst toe. De nieuwe broeierij wil zo’n 45.000 tot 70.000 eieren per dag 
uitbroeden. De laatste nieuwe technologieën werden geïnstalleerd in de broeierij en de locatie is 
uitstekend. Ook werden er hoge gezondheids- en bioveiligheidsstandaarden ingesteld.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Tyson Foods wil geen antibiotica bij pluimvee 
De Amerikaanse pluimveegigant Tyson Foods heeft aangekondigd dat het al zijn producten kippenvlees 
wil laten bevatten dat antibioticavrij geproduceerd is. Verder willen ze ook nog inzetten op dierenwelzijn 
door het uitvoeren van audits die erop moeten toezien dat de behandeling van de kippen correct verloopt 
en willen ze investeren in innovaties die beter zijn voor de dieren, de omgeving en de voedselveiligheid. 
Vorig jaar kondigde Perdue, de concurrent van Tyson, reeds aan om het routinematige gebruik van 
antibiotica in de vleeskippenproductie te elimineren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
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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 28/02/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,02 6,64 +0,02 7,04 +0,01 7,19 +0,01 7,89

72,5 +0,02 5,4 +0,02 5,8 +0,01 5,95 +0,01 6,65

67,5 +0,03 5,1 +0,03 5,7 +0,02 5,8 +0,01 6,59

62,5 +0,03 4,78 +0,03 5,48 +0,03 5,62 +0,00 6,28

57,5 +0,04 4,41 +0,04 5,11 +0,03 5,22 -0,01 5,72

52,5 +0,04 3,93 +0,04 4,58 +0,04 4,38 +0,04 4,63

47,5 +0,04 3,44 +0,04 3,84 +0,04 3,89 +0,04 3,94

42,5 +0,03 3,03 +0,03 3,43 +0,03 3,48 +0,03 3,53

XL 7,34 7,74 7,89 8,59

L 5,8 6,4 6,5 7,29

M 5,11 5,81 5,92 6,42

S 3,94 4,34 4,39 4,44

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 )

-0,01 0,10 0,12

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 22 februari markt van 1 maart

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

0,09 0,11

0,04-0,01 0,03

week 7: 0,84 // week 8: 0,84 // week 9: 0,85

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

-0,05 2,05 2,00

0,05 0,02

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week8.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

