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In dit nummer: 
 Agenda 
 Schaderegeling Salmonellafonds herzien 
 Ronddeelstal voor legkippen in Ewijk staat leeg en is te koop 
 Ook in de VS terug enkele besmettingen met  A.I. 
 Oekraïense pluimveegigant MHP breidt uit met 2de Europese 

vestiging 
 Inhoud april nummer Pluimvee 
 Markten 

 

 

 

 

Agenda 
 17-18 mei: Het Pluimveesymposium te Eersel (Nederland). Op 17 mei staat de legsector centraal; 

op 18 mei de vleessector. Thema van deze editie: “Ken uw tegenstanders!”. Als partner van dit 
symposium hopen wij u talrijk te mogen begroeten. Meer informatie volgt. 
 

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

Schaderegeling Salmonellafonds herzien 
Op de evaluatievergadering van 31/03/2017 werd door Bemefa, de federatie van mengvoederfabrikanten 
en beheerder van het salmonellafonds, medegedeeld dat er een akkoord afgesloten was met de 
pluimveeslachterijen ivm aanpassingen van de schaderegeling. Omwille van het toegenomen  aantal 
positieve gevallen en de gewijzigde politiek van het FAVV, die aanleiding gaf tot verstrengde maatregelen 
bij de slachthuizen, was het volgens hen noodzakelijk om de overeenkomst te herzien. Zonder enige 
inspraak van de pluimveeproducenten, zal met ingang van 1 april  de bijdrage voor het fonds verhoogd 
worden van 1 € naar 2,5 € per 1000 kuikens. Ook zal de afwaardering (bij  SE/ST), ongeacht de status van 
de nekvellen na het slachten, verhoogd worden van 10 naar 35 cent/ kg bij een eerste geval op 6 ronden. 
Voor een 2de is de afwaardering 40 cent/kg en bij een 3de is er recht op weigering. Deze regeling  is van 
toepassing op een totaal van 6 ronden. Vijf ronden na het eerste positieve geval zal de teller terug op nul 
worden gezet. Hiermee wordt alle verantwoordelijkheid bij de producent gelegd en draaien deze ook op 
voor de kosten. (Tekst: Pluimvee) 

 
Rondeelstal in Ewijk staat leeg en is te koop 
Een Rondeelstal is een concept waarbij legkippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden 
worden en aanzien wordt als het uitgangbord van de Nederlandse legkippenhouderij. Verder is 
transparantie één van de doelstellingen waarbij je ten alle tijden welkom bent om een kijkje te nemen 
tussen de kippen en achter de schermen. 

Maar Pluimveehouder en franchisenemer Willy Derks is gestopt na 5 jaar met zijn Rondeel in Ewijk 
(Gelderland). Meerdere tegenslagen hebben tot een jaarlijks verlies geleid. Zoals afnemers die niet de 
extra prijs met voedercorrecties betaald hebben (met uitzondering van Albert Heyn) zoals afgesproken. 
Ook rekende  de voederleverancier meer aan voor het voer om een extra graantje mee te pikken van de 
duurdere eieren. De concurrentie met een nieuwe maar minder dure Rondeelstal met meer hennen in 
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Vaassen, die bijgevolg aan een lagere kostprijs kan produceren, is de doodsteek voor zijn Rondeel. 
Daarbij werd deze Rondeel in 2014 nog getroffen door een Salmonella besmetting. Het vermoeden wordt 
geuit dat dit door de insleep van de Rondeel trays is gebeurd. De trays rouleerden tussen de verschillende 
Rondeelstallen zonder daadwerkelijk schoon gemaakt te worden.   

Sinds oktober zitten er geen kippen meer in de stal. Verkopen aan Vencomatic, die het recht van eerste 
koop hebben, is volgens de legkippenhouder geen optie, gezien het lage bod. Wel heeft hij nog niet alle 
hoop opgegeven en denkt hij aan een crowfundingsactie. (Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 

Ook in de VS terug enkele besmettingen met vermoedelijk LPAI 
In de staat Georgia is in maart op een pluimveebedrijf het H7 virus vastgesteld bij een routinematige 
controle voorafgaand aan verkoop. Omdat er geen verhoogde sterfte is hoopt men dat het om het laag  
pathogene type gaat. Maar om veiligheidsredenen is onmiddellijk besloten om te ruimen. Intussen zijn in  3 
andere staten (Alabama, Kentucky en Tennessee) eveneens besmettingen met het H7 op diverse 
pluimveebedrijven aangetoond. Onmiddellijk werden beperkende maatregelen uitgevaardigd om 
verspreiding of besmetting door wilde vogels te voorkomen. 

De schrik zit er goed in na de grote A.I. crisis in de VS in 2015, die vooral de legkippensector trof in de 
staten Iowa en Minnesota. Alle bijeenkomsten waar pluimvee aan te pas komt (shows, markten, veilingen, 
…) zijn opgeschort. Wat uit- of invoer betreft zijn er nog geen beperkingen. 
(Tekst: Pluimvee - Bron: The Poultry Site)  
 

Oekraïense pluimveegigant MHP breidt uit met 2de Europese vestiging 
Eind 2017 hoopt MHP een tweede vestiging in Slovakije te kunnen openen. MHP, dat staat voor 
Myronivsky Hliboproduct, produceert en verwerkt jaarlijks zo’n 330 miljoen vleeskippen of meer dan de 
totale Belgische productie. In 2016 heeft deze pluimveevleesgigant reeds een vestiging geopend in het 
Nederlandse Veenendaal. Het verwerkt er ongeveer 1.500 ton op jaarbasis. 

MHP kiest voor het investeren buiten Oekraïne omdat het als pluimveevleesverwerker producten met een 
toegevoegde waarde voor de lokale markt wil produceren. Oekraïne heeft een handelsakkoord met de 
Europese Unie en heeft het recht om jaarlijks 36.000 ton pluimveevlees in te voeren. Hoewel de quota op 
korte termijn niet verhoogd worden lijkt een nieuwe vestiging, ondanks deze beperking, voor MHP toch 
haalbaar.  

Europa is een interessante uitbreidingsmarkt voor Oekraïense pluimveeverwerkingsbedrijven, want ook 
Agromars, het tweede grootste pluimveebedrijf in Oekraïne, is in onderhandeling over een samenwerking 
met een Duits pluimveeverwerkingsbedrijf. (Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
 

Inhoud april nummer Pluimvee 
• Standpunt van de voorzitter  

• In-ovo technieken: stand van zaken  

• Interview met Hennie de Haan: voorzitter Nederlandse vakbond voor Pluimveehouders  

• Reportage kalkoenbedrijf Dewaele  

• Verslag Algemene Vergadering West Vlaanderen  

• Verslag vakbeurs LIV Venray  

• Eerste resultaten uitkomst in de stal 

• Recente evolutie van vogelgriepvirussen  

• Europese import en export van pluimveevlees en eieren in 2016 

• De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo en kort nieuws   
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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) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 28/03/2017
KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING
WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag
77,5 +0,21 7,56 +0,21 7,96 +0,38 8,19 +0,22 8,73
72,5 +0,21 6,32 +0,21 6,72 +0,38 6,95 +0,22 7,49
67,5 +0,22 5,97 +0,22 6,57 +0,32 6,8 +0,22 7,45
62,5 +0,21 5,6 +0,21 6,3 +0,27 6,6 +0,21 7,16
57,5 +0,21 5,17 +0,21 5,87 +0,20 6,11 +0,18 6,55
52,5 +0,18 4,59 +0,18 5,24 +0,18 5,04 +0,18 5,29
47,5 +0,15 4,03 +0,15 4,43 +0,15 4,48 +0,15 4,53
42,5 +0,14 3,56 +0,14 3,96 +0,14 4,01 +0,14 4,06

XL 8,26 8,66 8,89 9,43

L 6,67 7,27 7,5 8,15

M 5,87 6,57 6,81 7,25

S 4,53 4,93 4,98 5,03

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 )

+0,00 0,07 0,09

Evolutie
per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 29 maart markt van 5 april

+0,00 0,44 0,46 0,44 0,46

0,07 0,09

0,02+0,00 0,00

week 12: 0,86 // week 13: 0,86 // week 14: 0,86

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

-0,05 1,95 1,90

0,02 0,00


