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Agenda 
 27 april: Opendeur nieuwe kalkoenenstal bij de familie Vanoverberghe te Geluwe (Kampstraat 2). U 

bent welkom van 14 tot 20u. 

 5 mei: Opendeur bio-leghennenbedrijf bij de familie Van Wynsberghe-Staelens te Sint-Laureins 

(Eerstestraat 50). U bent welkom vanaf 15u30. Voor meer informatie kan u hier terecht. 

 
 

Oekraïne vindt achterpoortje voor import pluimveevlees 

A.v.e.c., de Europese koepel van pluimveeslachthuizen, waarschuwt voor de toenemende import van 
(vers) kippenvlees vanuit Oekraïne. Oekraïne kan, omwille van zijn ligging, vers (gekoeld) kippenvlees 
naar Europa importeren tegen bijna dezelfde (lage) kostprijs dan Brazilië. Het vlees uit Brazilië is 
diepgevroren en voornamelijk bestemd voor verwerking, maar het verse vlees vanuit Oekraïne vormt een 
rechtstreeks bedreiging voor de Europese pluimvee-industrie.  
 
In 2017 werd maar liefst 67% meer kippenvlees vanuit Oekraïne geëxporteerd naar Europa. Maar toch 
waren niet alle officiële tariefvrije quota ingevuld. Nu blijkt dat Oekraïne een achterpoortje gevonden heeft 
in het handelsakkoord tussen de EU en Oekraïne. Ze maken gebruik van de definitie ‘other’ (‘ander’) om 
via die weg borstfilets met vel en vleugel eraan naar Europa binnen te brengen. Via deze definitie werd in 
2017 zo’n 30.000 ton kippenvlees binnengebracht in Europa (met een waarde van 40 miljoen euro). In 
Europa worden deze stukken dan verder verwerkt (o.a. bij MHP in Nederland en in Slovakije) en krijgen ze 
een Europese stempel. Deze praktijken zorgen er dan ook voor dat de herkomst van de filets niet meer 
transparant zijn naar de consument toe. Maar a.v.e.c. is vooral ook bezorgd omdat er geen limiet staat op 
dit tarief. Ze vrezen dan ook dat de Europese markt overspoeld zal worden door Oekraïense kippenfilet en 
vragen dan ook aan o.a. de Europese Commissie om deze praktijk zo snel mogelijk stop te zetten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: A.v.e.c.) 
 
 

Oproep deelname Campylobacter-project 

Onlangs startte het ILVO een project op dat mee gefinancierd wordt door de FOD Volksgezondheid rond 
Campylobacter bij vleeskippen. Het is hierbij de bedoeling om een aantal vleeskippenhouders te 
monitoren voor wat betreft de bioveiligheid op het bedrijf waarbij voorstellen gedaan worden tot een 
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mogelijke verbetering. ILVO zoekt nu nog enkele vleeskippenhouders die bereid zijn om te participeren in 
dit project. Indien u hierin interesse heeft of meer informatie wenst rond het project, kan u terecht bij 
marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO) 
 
 

NCD bij Tsjechische kippen 

De OIE meldt een geval van de ziekte van Newcastle (pseudovogelpest) op een hobby-pluimveebedrijf in de 
regio Zlin in het ZO van het land. Het was zo’n 20 jaar geleden dat er nog een geval gemeld was in het land. 
Professionele pluimveebedrijven met meer dan 500 dieren moeten de dieren verplicht inenten in Tsjechië, 
maar het getroffen bedrijf viel hier dus niet onder. De overlevende kippen werden geruimd en er werd een 
10 km-bufferzone ingesteld rond het bedrijf. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: OIE) 
 
 

Ophokplicht Nederland volledig opgeheven 

Sinds vorige week vrijdag werd de landelijke ophokplicht in heel Nederland opgeheven door Nederlands 
Minister van Landbouw Schouten. Het ophokken werd niet langer als noodzakelijk geacht omdat het risico 
op een besmetting met het vogelgriepvirus vanuit wilde watervogels sterk gereduceerd was. Twee weken 
ervoor was de ophokplicht reeds in 6 van 20 Nederlandse regio’s opgeheven. In totaal duurde de 
ophokplicht bijna 4 maanden.  
 
Avenei, de Nederlandse sectororganisatie voor eierhandelaren en eiproductenfabrikanten schat de directe 
schade door de ophokplicht voor vrije uitloop-leghennenhouders op zo’n miljoen euro. Volgens hun 
voorzitter Andela zouden in de laatste 2 weken van de ophokplicht ongeveer 50 miljoen eieren verkocht zijn 
aan 2 eurocent minder dan normaal.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 
 
 

Amerikaans bedrijf roept 206 miljoen eieren terug wegens mogelijke Salmonella-
besmetting  
De eieren werden vrijwillig teruggeroepen door het bedrijf 'Rose Acre Farms' in Indiana vanwege een 
mogelijke besmetting met Salmonella Braenderup wat kan zorgen voor ernstige en soms fatale infecties bij 
jonge kinderen, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het bedrijf heeft ongeveer 3 miljoen 
leghennen en produceert dagelijks gemiddeld zo'n 2,3 miljoen eieren. 
 
De recall treft verschillende staten zoals Colorado, Florida, New Jersey, New York, North & South Carolina, 
Pennsylvania, Virginia en West Virginia. Tot dusver zijn er al 22 ziektemeldingen. 
(Tekst: Pluimvee - Bron: PoultrySite) 
 
 
 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector.  

Advertentietarieven via http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91 

 
 
  

mailto:marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
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 17/04/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,07 6,61 -0,33 7,71 -0,43 8,35 -0,51 8,94

72,5 -0,07 5,37 -0,33 6,47 -0,43 7,11 -0,51 7,70

67,5 -0,06 5,00 -0,32 6,11 -0,50 6,72 -0,54 7,30

62,5 -0,06 4,63 -0,32 5,64 -0,55 6,31 -0,57 6,87

57,5 -0,05 4,26 -0,31 5,17 -0,56 5,81 -0,56 6,30

52,5 -0,05 3,89 -0,30 4,70 -0,47 5,04 -0,47 5,41

47,5 -0,04 3,52 -0,28 4,15 -0,38 4,35 -0,38 4,85

42,5 -0,04 3,15 -0,24 3,71 -0,33 3,79 -0,33 4,29

XL 7,41 8,51 9,15 9,74

L 5,80 6,91 7,52 8,10

M 5,06 5,97 6,61 7,10

S 4,12 4,75 4,95 5,45

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 )

-0,01-0,03 0,00

week 14: 0,86 // week 15: 0,86 // week 16: 0,86

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

-0,05 1,95 1,90

0,00 -0,03

-0,01 0,05 0,07

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 11 april markt van 18 april

-0,02 0,59 0,61 0,57 0,59

0,04 0,06

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week16.pdf

