
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

13 juni 2018 

Nr. 23 – week 24 

Markten week 24 tov week 23 

 

Extra zware soep = 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  + 
Scharreleieren        - 

In dit nummer: 

 Agenda 

 Terug sporen van fipronil in Nederlandse eieren  

 ForFarmers (NL) neemt Voeders Algoet uit Zulte over  

 Overschot aan 1ster beter leven en NSK kippen  

 Polen in 2017 duidelijk de grootste EU producent van 

pluimveevlees   

 Markten 

 

 

 

 

Agenda 

 20-22 juni: VIV beurs te Utrecht. Focust op pluimvee en de verwerking van pluimveevlees en 
eieren. 

 11-14 september: SPACE beurs te Rennes (F). 

 6 november: trefdag voor pluimveehouders georganiseerd door de prov. Oost Vlaanderen te 
Roeselare. 

Terug sporen van fipronil gevonden in Nederlandse eieren 

In Nederlandse eieren zijn opnieuw sporen van het omstreden insecticide fipronil gevonden. Dat heeft de 
dienst voedselveiligheid en consumentenbescherming van de Duitse deelstaat Nedersaksen 
bekendgemaakt.Tests in de regio Vechta hebben een verhoogde concentratie fipronil aangetoond. De 
eieren zijn geleverd door een biologisch pluimveebedrijf uit Nederland en werden uit de handel gehaald.  

Ook het FAVV heeft in de afgelopen 10 dagen 2 meldingen ontvangen over nieuwe vaststellingen van 
fipronil in Nederlandse eieren. In de beide gevallen betreft het vermoedelijk een herbesmetting van nieuwe 
hennen, die op een bedrijf in productie kwamen dat eerder omwille van het gebruik van fipronil 
geblokkeerd en tenslotte vrijgegeven was. ‘Deze vaststellingen, bijna een jaar na het begin van het 
incident in 2017, doen bezorgdheid rijzen over de manier waarop er met het verwijderen van fipronil op de 
besmette bedrijven in Nederland is omgegaan. In tegenstelling tot ons land, is er in Nederland geen 
aandacht noch financiële steun vanwege de overheid geweest voor de besmette bedrijven. Mogelijk is de 
reiniging van de gecontamineerde stallen dan ook minder zorgvuldig gebeurd dan bij ons’, aldus het 
FAVV. 

Het FAVV meldt verder dat het in de komende weken zijn toezicht op de eierketen zal intensifiëren en 
daarbij ook speciale aandacht besteden aan de controle van eieren uit Nederland. “Het is evenwel in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van elke operator in de eierketen om in het kader van zijn 
autocontrole zelf de nodige garanties te verkrijgen voor de eieren die hij aanvoert en gebruikt”, benadrukt 
het FAVV. 

(Tekst: Pluimvee - Bron: VILT en het FAVV) 

ForFarmers (NL) neemt Voeders Algoet uit Zulte over  

ForFarmers N.V. (Nederland) is een internationaal opererende voederfirma, met een afzet van circa 9,6 
miljoen ton diervoeders op jaarbasis en is marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.325 medewerkers en 
productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2017 
bedroeg ruim €2,2 miljard.  

Voeders Algoet verkoopt ongeveer 150.000 ton mengvoer aan varkenshouders en rundveehouders. De 
huidige directie en 22 medewerkers van Voeders Algoet vormen onderdeel van de transactie. Door de 
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overname worden ook 12 bulkwagens verkregen. Hiermee start ForFarmers haar eigen transport-
activiteiten in België. Voeders Algoet wordt geïntegreerd in ForFarmers België. De loonkweekactiviteiten 
van Voeders Algoet worden niet door ForFarmers overgenomen. 
Aangezien onder andere de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten vereist is, is het de 
verwachting dat afronding van de transactie in de tweede helft van 2018 zal plaatsvinden. Op termijn zal 
de voederproductie van Voeders Algoet waarschijnlijk worden verplaatst naar de huidige ForFarmers-
fabrieken in Izegem en Ingelmunster.  

(Tekst Pluimvee - Bron: Persbericht ForFarmers)  

Overschot aan 1ster en NSK kippen zorgt voor niet verlenging van enkele contracten 

De markt voor beter leven 1ster kippen en de Nieuwe Standard kip (NSK) van Jumbo blijken meer dan 
verzadigd in Nederland. Dit kan besloten worden uit het niet vernieuwen van een aantal contracten met 
vleeskippenhouders die volgens het 1-ster beter leven concept produceren. Verder wordt in de 
Nederlandse pers gewag gemaakt van extra eisen voor het NSK concept wat voeder- en watervoorziening 
betreft, evenals de mogelijke verplichting om enkel met het uitkomst in de stal concept te werken of met 
kuikens gevoerderd net na uitkomst in de broeierij.  

(Tekst  Pluimvee - Bron: Pluimveeweb & De Boerderij)  

Polen in 2017 duidelijk de grootste EU producent van pluimveevlees  

Uit de EU statistieken blijkt dat de trend, waarbij Polen alsmaar meer pluimveevlees produceert, enkel 
maar versterkt is in 2017. Polen staat nu reeds voor 23% van de EU productie in terwijl dit voor de 5 
andere grootste producenten respectievelijk 17% (VK), 16% (Frankrijk), 15% (Duitsland en Spanje) en 
13% (Italië) bedraagt.  

Een andere trend is dat in de pluimveevleesproductie, de productie van vleeskippen verder toeneemt en 
nu opgelopen is tot 83% van het totaal, terwijl de kalkoenenvleesproductie stabiliseert (14%) evenals de 
eendenvleesproductie (4%). 

 (Tekst Pluimvee - Bron: EU statistieken)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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 12/06/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,50 5,90 +0,50 6,50 -0,15 7,00 -0,09 7,49

72,5 +0,50 4,66 +0,50 5,26 -0,15 5,76 -0,09 6,25

67,5 +0,47 4,33 +0,47 4,93 -0,13 5,41 -0,10 5,84

62,5 +0,43 4,00 +0,43 4,60 -0,12 5,04 -0,11 5,40

57,5 +0,39 3,67 +0,39 4,27 -0,12 4,63 -0,13 4,87

52,5 +0,36 3,34 +0,36 3,94 -0,14 4,10 -0,14 4,20

47,5 +0,33 3,02 +0,33 3,62 -0,17 3,59 -0,17 4,09

42,5 +0,30 2,69 +0,30 3,29 -0,15 3,14 -0,15 3,64

XL +0,50 6,70 +0,50 7,3 -0,15 7,80 -0,09 8,29

L +0,47 5,13 +0,47 5,73 -0,13 6,21 -0,10 6,64

M +0,39 4,47 +0,39 5,07 -0,12 5,43 -0,13 5,67

S +0,33 3,62 +0,33 4,22 -0,17 4,19 -0,17 4,69

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 )

-0,07+0,00 -0,09

week 22: 0,89 // week 23: 0,90 // week 24: 0,90

+0,00 0,93 0,95 0,93 0,95

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09

+0,00 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 6 juni

+0,00 0,51 0,53 0,51 0,53

-0,02 0,00

markt van 13 juni

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/GPA%20prijzen%20week%2020.pdf

