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Agenda 
 12 maart (19u Geel) – 14 maart (13u30 Geel) – 20 maart (13u30 Tielt (Shamrock)): Sectormiddagen 

leghennen van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 13 maart (13u30 Geel) – 21 maart (13u30 Tielt (VIVES)): Sectormiddagen vleeskuikens van 

Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 23 maart: Statutaire Vergadering Limburg met voorafgaand een bezoek aan een kaasmakerij in 

Hamont-Achel. Voor meer informatie en inschrijving kan u hier terecht. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen om 19u in Domein De Putten te Kasterlee. Voor het 

volledige programma en inschrijving kan u hier terecht. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. U bent van harte welkom om 19u30 in feestzaal 

Breughel voor een gezellig samenzijn. Voor meer informatie kan u hier terecht.  

Lohmann België nodigt alle Belgische sectorgenoten uit de legpluimvee uit voor haar seminaries 

“UW TOEKOMST IN DE LEGPLUIMVEEHOUDERIJ” op 22 februari in Vosselaar en 15 maart in 

Zwijnaarde. Meer informatie over het PROGRAMMA en AANMELDEN: www.lohmannbelgie.be 

 

Konijnenhouderij aan bod in Vlaams Parlement 
Vorige week stelde Bart Caron (Groen) in de Vlaamse Commissie voor Dierenwelzijn de vraag aan minister 
van dierenwelzijn Ben Weyts over hoe het nu precies zit met de parkhuisvesting in de konijnenhouderij. 
Tijdens de ‘week van het konijn’ verscheen immers een misleidend artikel waarin GAIA aanhaalde dat het 
overgrote merendeel van konijnen nog steeds in batterijkooien zou zitten in Vlaanderen. Minister Weyts 
haalde aan dat konijnenbedrijven de klassieke kooien nog mogen gebruiken indien ze hun activiteiten 
stopzetten voor 1 januari 2020. Bedrijven die reeds in verrijkte kooien hadden geïnvesteerd mogen deze 
nog gebruiken tot 31 januari 2024. Momenteel is het zo dat er ongeveer 400.000 konijnen in parken zitten 
en 300.000 in kooien; meer dan de helft dus al in parken.  
 
Zowel Gwenny De Vroe (Open Vld) als Tinne Rombouts (CD&V) haalden aan dat de konijnenhouderij zich 
wel degelijk houdt aan de gemaakte afspraken omtrent de overschakeling naar parkhuisvesting. Ze 
verwijzen echter ook naar de retail die in de periode 2014-2016 inspanningen deed om parkkonijnen aan 
een hogere prijs in te kopen en te verkopen. Maar de laatste tijd is er een omslag en worden er weer meer 
kooikonijnen in de winkelrekken gelegd en dalen de prijzen voor de parkkonijnen. Beide politici vragen aan 
minister Weyts om te overleggen met de retail en deze negatieve evolutie terug om te draaien. Het kan 
immers niet zo zijn dat de Belgische konijnenhouders een prominente voortrekkersrol hebben voor wat 
dierenwelzijn in de konijnenhouderij betreft, maar hier niet voor beloond worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Vlaamse Commissie Dierenwelzijn) 
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https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp1/proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw/kalender-proefbedrijf-pluimveehouderij.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/proefbedrijf-pluimveehouderij/kalender/sectordagen-leghennen.period_1.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp1/proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw/kalender-proefbedrijf-pluimveehouderij.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/proefbedrijf-pluimveehouderij/kalender/sectordagen-vleeskuikens.period_1.html
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-03-23%20Statutaire%20Limburg.pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-03-30%20Statutaire%20Antwerpen.pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-03-30%20Statutaire%20Oost-Vlaanderen.pdf
http://www.lohmannbelgie.be/
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Update dossiers fipronil-compensatieregeling 
Het kabinet Ducarme gaf in een update mee dat er momenteel 7 dossiers ontvangen werden door het 
unieke fipronil-loket. De commissie fipronil heeft voor 4 hiervan reeds een advies opgesteld en dit 
overgemaakt aan de Minister. Eerstdaags worden deze dan ook ter goedkeuring en ondertekening 
voorgelegd aan de Minister. Het Kabinet roept de getroffenen op om hun dossier tijdig in te dienen. De 
uiterste indieningstermijn verstrijkt op 30 april.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Kabinet Ducarme) 
 
 

Vorig jaar minder kippen geslacht in ons land 
In 2017 werden zo’n 300,5 miljoen kippen geslacht in België. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 
2016. De 3 jaren ervoor ging het aantal geslachte kippen steeds in stijgende lijn. Wat de soepkippen betreft, 
kan de daling te wijten zijn aan de fipronil-crisis. Maar eerder gaven wij ook reeds aan dat er een einde lijkt 
te zijn gekomen aan de explosieve groei in de braadkippenhouderij, zowel op basis van vergunnings-
aanvragen als aantal opgezette eendagskuikens. Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel staan 
kippen op jaarbasis in voor 25% van het geslacht gewicht; varkens voor 59% en rundvee voor 16%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Wordt Nederlandse ophokplicht opgeheven eind maart? 
Vorige week nog werd een nieuwe geval van AI bij onze Noorderburen ontdekt op een vermeerderings-
bedrijf in Oldekerk. In Nederland zitten de kippen al opgehokt sinds 8 december 2017. Dat betekent dat op 
30 maart 2018 de 16-weken termijn afloopt en dat na deze datum de eieren niet meer als vrije uitloop 
kunnen bestempeld worden. Minister van Landbouw Schouten hoopt nu op een positieve evolutie van de 
epidemiologische situatie. In een brief naar de Kamer schrijft ze er wel onmiddellijk bij dat het nog niet zeker 
is dat de ophokplicht op tijd kan worden ingetrokken. Ze gaat daarom ook het overleg aan met de 
belangenpartijen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
 
 

Inhoud maart-nummer PLUIMVEE 
 Standpunt van de voorzitter: Waar naartoe met onze Vlaamse pluimveesector in het nieuwe GLB? 

 Verslag van de Agridagen beurs te Ravels-Weelde 

 Gezien op de Agridagen 

 Nestborn: uitkomen in de stal nu voor iedereen bereikbaar  

 Bedrijfsreportage: vleeskippenbedrijf Bourgois net over de taalgrens 

 Structuur in het voeder als sleutel voor een gezonde darm 

 Controles op mijn bedrijf: hoe ermee omgaan? 

 Verslag pluimveeseminarie: snelle en concrete communicatie gewenst tijdens crisis 

 Welke nieuwe technologieën zullen in de nabije toekomst ook in de pluimveewereld beheersen? 

 Landsbondnieuws 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo en kort nieuws  

 

 

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 

  

http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
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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 06/03/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 +0,21 8,75 +0,00 12,09 -0,01 12,19

72,5 +0,00 6,31 +0,21 7,51 +0,00 10,85 -0,01 10,95

67,5 +0,00 5,87 +0,20 7,09 +0,00 10,56 -0,01 10,54

62,5 +0,00 5,44 +0,19 6,57 +0,00 10,23 +0,00 10,10

57,5 +0,00 5,00 +0,17 6,05 -0,01 9,70 -0,01 9,57

52,5 +0,00 4,57 +0,15 5,53 -0,02 8,69 -0,02 8,56

47,5 +0,00 4,13 +0,14 4,91 -0,03 7,73 -0,03 7,73

42,5 +0,00 3,70 +0,11 4,38 -0,03 6,86 -0,03 6,86

XL 8,35 9,55 12,89 12,99

L 6,67 7,89 11,36 11,34

M 5,80 6,85 10,50 10,37

S 4,73 5,51 8,33 8,33

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 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 28 februari markt van 7 maart

+0,00 0,68 0,70 0,68 0,70

0,08 0,10

0,03-0,01 0,02

week 8: 0,85 // week 9: 0,85 // week 10: 0,86

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

+0,00 2,15 2,15

0,04 0,01

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week09.pdf

