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Agenda 
 14 maart (13u30 Geel) – 20 maart (13u30 Tielt (Shamrock)): Sectormiddagen leghennen van 

Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 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.  

 
 

 
GAIA geeft undercoverbeelden vrij uit braadkippensector 
Door het Veviba-schandaal kwam de (rode) vleessector de laatste week onder vuur te staan. Gisteren werd 
ook de braadkippensector door GAIA aan de schandpaal genageld nadat ze undercoverbeelden uit 
braadkippenstallen via de media loslieten op het grote publiek. Op die “geselecteerde” beelden zijn 
vleeskuikens te zien met o.a. welzijnsproblemen zoals kreupelheid. GAIA beweert dat de wetgeving niet 
wordt nageleefd in de bedrijven en dat het kwaliteitslabel Belplume niets voorstelt.  
 
Naar onze mening werd de bezettingsdichtheid in de beelden niet overschreden, maar voor de consument 
is dit misschien een verrassing. Verder kan je in elk bedrijf wel eens een dode, verlamde of zieke kip filmen. 
Tijdens zijn controleronde verwijdert de pluimveehouder deze, maar uiteraard worden deze beelden niet 
gefilmd tijdens zo’n stalcontrole. Het is ook aan de pluimveehouder om tijdig op te treden bij bepaalde 
welzijnsproblemen. De manier waarop GAIA de beelden monteert, is net zoals bij Animal Rights, enkel om 
de maatschappij en de consument te choqueren. Ons stuit het vooral nog steeds tegen de borst dat 
dierenrechtenorganisaties vrij zijn om illegaal beelden te schieten in stallen en die los te laten in de media. 
Dit blijft toch een misdrijf! Dat de media zo’n beelden blijven voorstellen als een getrouw beeld van de 
huisvesting is voor de producenten een kaakslag. 
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Lichte soep = 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  =/+ 

Scharreleieren        - 

 

Landsbond 

In dit nummer: 
 

 Agenda  

 GAIA geeft undercoverbeelden vrij uit braadkippensector 

 Opnieuw geval van vogelgriep in Nederland 

 Braziliaans besmet vlees toch op markt 

 Productie kippenei-eiwit zonder kip 

 Markten 

 

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
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Gezien ook het Belplume-label aangevallen werd door GAIA, verspreidden zij gisteren een persbericht. Ze 
nemen alvast de beelden serieus en gaan de herkomst ervan onderzoeken en controleren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: GAIA / Belplume) 
 
 

Opnieuw geval van vogelgriep in Nederland 
Zoals u gisteren al kon lezen op onze site, werd Nederland opnieuw opgeschrikt door een nieuw geval van 
vogelgriep. Deze keer werd H5-vogelgriep (vermoedelijk hoogpathogeen) vastgesteld op een eendenbedrijf 
in Kamperveen (Overijssel). De 29.000 eenden werden geruimd en ook een pluimveebedrijf in de buurt 
werd preventief geruimd. De Nederlandse Minister van Landbouw Schouten stelde onmiddellijk een 10 km-
zone in waarin een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.  
 
Het eendenbedrijf werd in 2014 en 2016 al eerder getroffen door vogelgriep. Het bedrijf zou allerlei hygiëne-
maatregelen genomen hebben en extreem zijn best gedaan hebben om het risico op insleep te 
minimaliseren. Bij getroffen bedrijven wordt een uitgebreidere risico-analyse gedaan en wordt gekeken wat 
er in de 2-3 weken vóór de uitbraak speciaal was. In Kamperveen zou een buurman slib uit een sloot 
hebben uitgereden, enkele dagen voor de uitbraak. Hierbij kwam veel stof vrij waardoor de eendenhouder 
de ventilatie tijdelijk uitschakelde uit angst op insleep van deeltjes. In 2016 zou iets gelijkaardigs gebeurd 
zijn bij een vermeerderingsbedrijf in Boven-Leeuwen, net voor een uitbraak. LTO-voorzitter Hubers geeft 
aan dat dát soort risicofactoren in kaart moeten gebracht worden zodat pluimveebedrijven gepast kunnen 
reageren.  
 
Deze nieuwe uitbraak komt zeer ongelegen voor de Nederlandse pluimveehouders. Op het einde van de 
maand zitten de Nederlandse kippen 16 weken opgehokt. Daarna moeten de vrije uitloop-eieren 
bestempeld worden als scharrel. De sectororganisaties hopen nog steeds dat de ophokplicht 
geregionaliseerd zal worden en enkel in de risicovolle regio’s behouden blijft. Voor het mogelijke 
waardeverlies van de eieren wordt intussen druk onderhandeld met de retail.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Nederlandse Rijkoverheid & Boerderij) 
 
 

Braziliaans besmet vlees toch op markt 
De vleesfraude blijft maar aanhouden in Brazilië. Dit keer werden arrestaties verricht en invallen gedaan bij 
het Braziliaanse Brasil Food S.A. (BRF), de grootste exporteur van kippenvlees ter wereld. De invallen 
kaderen nog steeds in de actie ‘Het vlees is zwak’ waarbij bleek dat verschillende inspecteurs van het 
Landbouwministerie zich hebben laten omkopen. Ook 5 door het landbouwministerie geaccrediteerde 
laboratoria gaven valse resultaten aan bacteriologische testen zodat het besmette vlees toch nog kon 
geëxporteerd worden richting China, Zuid-Afrika en landen van de Europese Unie. In deze landen wordt een 
norm gehanteerd voor Salmonella-besmetting die 20% lager ligt dan wettelijk in Brazilië is toegestaan. 
 
De Europese Unie vraagt onmiddellijk verheldering van Brazilië en gaat in tussentijd onverwijld door met de 
verscherpte controles op de import uit Brazilië. Volgens de EU is de Braziliaanse overheid niet in staat om 
voldoende controles uit te oefenen om de voedselveiligheid te garanderen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Productie kippenei-eiwit zonder kip 
In het Nederlandse Breda is het bedrijf FunGeneX erin geslaagd om een kippenei-eiwit te maken met 
behulp van schimmels en dus zonder dat daarbij pluimvee werd gebruikt. Het eiwit, dat te vergelijken is met 
kippeneiwit, wordt gemaakt van ovalbumine. Bepaalde schimmels kunnen suiker omzetten in ovalbumine. 
Bij de productie van het kippenei-eiwit wordt gebruik gemaakt van fermentatie. Biologische materialen 
worden in een zuurstofloze omgeving geplaatst. FunGeneX beweert dat het geproduceerde eiwit kan 
gebruikt worden in eten- en drinkwaren. Verwacht wordt dat het nog 4 tot 6 jaar zal duren vooraleer dit 
commercieel geproduceerd kan worden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 
 
 

http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-03-13%20Persbericht%20Belplume%20beelden%20GAIA.pdf
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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 13/03/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 +0,44 9,19 -0,20 11,89 -0,24 11,95

72,5 +0,00 6,31 +0,44 7,95 -0,20 10,65 -0,24 10,71

67,5 +0,00 5,87 +0,41 7,50 -0,22 10,34 -0,27 10,27

62,5 +0,00 5,44 +0,38 6,95 -0,24 9,99 -0,24 9,86

57,5 +0,00 5,00 +0,34 6,39 -0,25 9,45 -0,25 9,32

52,5 +0,00 4,57 +0,31 5,84 -0,26 8,43 -0,26 8,30

47,5 +0,00 4,13 +0,28 5,19 -0,26 7,47 -0,26 7,47

42,5 +0,00 3,70 +0,26 4,64 -0,23 6,63 -0,23 6,63

XL 8,35 9,99 12,69 12,75

L 6,67 8,30 11,14 11,07

M 5,80 7,19 10,25 10,12

S 4,73 5,79 8,07 8,07

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 )

0,03+0,00 0,01

week 9: 0,85 // week 10: 0,86 // week 11: 0,86

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

+0,00 2,15 2,15

0,03 0,01

+0,00 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 7 maart markt van 14 maart

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

0,08 0,10

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

