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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. 

Vacature 

Beleidsmedewerker in de Vlaamse pluimvee- en konijnenhouderij.  
Vanaf 1 mei gaat onze adviseur Karolien Langendries een nieuwe uitdaging aan op het ILVO. Ze gaat er 
het Living Lab Pluimvee mee opstarten en leiden. Door haar vertrek is onze organisatie op zoek naar een 
nieuwe beleidsmedewerker. Voor meer informatie rond de job en kandidatuurstelling, klik hier. 
 

 

Thuisverbruik gevogelte-charcuterie steeds populairder 

VLAM schakelde ook dit jaar het onderzoeksbureau GfK België in om de thuisverbruik-aankopen van 
5.000 Belgische gezinnen op te volgen. Bij de categorie ‘charcuterie’ valt het op dat de kalkoen- en 
kipbereidingen in de lift zitten. In 2017 consumeerden de Belgen hiervan 1,1 kg per capita. Dit is een 
stijging met 25% ten opzichte van 10 jaar geleden (van 7,3% naar 9,7%). Deze stijging gaat vooral ten 
koste van paté. Ham blijft een duidelijk gevestigde waarde met een volume-aandeel van 20%. Meer dan 
90% van de gezinnen koopt jaarlijks wel eens ham.  
 
Charcuterie wordt meestal aangekocht in hard discounters als Aldi en Lidl. Zij zagen hun aandeel hierin 
stijgen van 28% naar 35%. Het aandeel van zelfstandige slagers boert steeds verder achteruit met in 2017 
nog maar 8% van het volume. Buurtsupermarkten worden dan weer steeds populairder voor de 
charcuterie-aankoop. Zij komen in 2017 uit op zo’n 15%. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM) 
 
 

Zware brand vernietigt leghennenstal in Vlimmeren 

Vorige week woedde een hevige brand in een etagestal voor leghennen in Vlimmeren, een deelgemeente 
van het Kempense Beerse. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat alle 70.000 
leghennen stierven. Het bedrijf werd nog maar recent (november 2017) overgenomen door een jonge 
Nederlander. Die was in de voormiddag nog ter plaatse omdat er een controle plaatsvond in de stal. Toen 
bleek nog niets aan de hand. De stal is helemaal vernield.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belga) 
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Restproducten als grondstof voor diervoeders?  
Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie worden vandaag gecomposteerd, 
omgezet in biogas, verbrand of gestort. Om deze levensmiddelen zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren, 
zou men ze kunnen gebruiken in diervoeder. Hier blijken echter vaak nog heel wat juridische obstakels te 
zijn. Omdat de Europese Commissie een circulaire economie wil stimuleren, heeft ze nu een aantal 
richtlijnen opgesteld die die praktijk zouden moeten vereenvoudigen. Die richtlijnen zijn vooral bedoeld als 
ondersteuning voor de toepassing van de Europese wetgeving voor zowel nationale als regionale 
autoriteiten. U kan het document met de richtlijnen hier terugvinden.  
 
Onder het toepassingsgebied van de richtlijnen vallen producten die afkomstig zijn van de 
voedingsindustrie en levensmiddelen die verpakt of onverpakt in de handel zijn gebracht, geleverd door 
groothandelaars en detailhandelaars in levensmiddelen. Levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s, voedingssupplementen, keukenafval en etensresten komen (nog) niet in 
aanmerking.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Brazilië laat export pluimveevleesproducten BRF opnieuw toe 

Vorige maand bleek dat enkele Braziliaanse laboratoria zich zouden hebben laten omkopen waardoor met 
Salmonella besmet pluimveevlees toch geëxporteerd kon worden (ook richting Europa). De Braziliaanse 
minister van landbouw legde daarop zelf een embargo op aan het bedrijf Brasil Foods S.A. (BRF) 
waardoor de 9 bedrijven niet meer naar Europa konden exporteren. Nu heeft hij opnieuw groen licht 
gegeven. Dit gaf onmiddellijk aanleiding tot een stijging van de aandelen van BRF met 8% op de beurs.  
 
Volgens de Braziliaanse associatie van dierlijke eiwitproducenten (Abpa) gebruikt de EU sanitaire 
standaarden als handelsbarrière tegen gezouten kippenvlees vanuit Brazilië. Volgens Abpa wordt 
kippenvlees zonder toegevoegd zout getest op 2 types Salmonella. Kippenvlees waaraan 1,2% zout wordt 
toegevoegd, worden volgens Abpa door de EU op meer dan 2.000 types Salmonella gecontroleerd. De 
exporteurs wachten nu vol spanning af op het besluit van het Europees comité voor planten, dieren, 
voedsel en voer.  
 
Brazilië is al jaren de grootste exporteur van pluimveevlees naar de Europese Unie (ongeveer 50% van de 
Europese import komt van Brazilië). Maar het volume dat de EU vorig jaar importeerde vanuit het land 
daalde wel met 20% na een reeks vleesschandalen. Deze vleesschandalen zorgden er ook voor dat de 
controles op Braziliaans pluimveevlees sterk verstrengd zijn aan de Europese grenzen.   
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
 
 
 
 

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 

 
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0416(01)&from=EN
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 24/04/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 6,61 -0,34 7,37 -0,56 7,79 -0,47 8,47

72,5 +0,00 5,37 -0,34 6,13 -0,56 6,55 -0,47 7,23

67,5 +0,00 5,00 -0,30 5,81 -0,54 6,18 -0,48 6,82

62,5 +0,00 4,63 -0,25 5,39 -0,51 5,80 -0,49 6,38

57,5 +0,00 4,26 -0,20 4,97 -0,48 5,33 -0,48 5,82

52,5 +0,00 3,89 -0,18 4,52 -0,38 4,66 -0,38 5,03

47,5 +0,00 3,52 -0,16 3,99 -0,32 4,03 -0,32 4,53

42,5 +0,00 3,15 -0,15 3,56 -0,29 3,50 -0,29 4,00

XL 7,41 8,17 8,59 9,27

L 5,80 6,61 6,98 7,62

M 5,06 5,77 6,13 6,62

S 4,12 4,59 4,63 5,13

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 0,04 0,06

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 18 april markt van 25 april

-0,03 0,57 0,59 0,54 0,56

0,04 0,06

-0,01+0,00 -0,03

week 15: 0,86 // week 16: 0,86 // week 17: 0,86

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

-0,15 1,90 1,75

-0,01 -0,03

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

