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Agenda 

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

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

 

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 

 
 

KB I&R gepubliceerd   
Op 25 juni werd het “koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie en registratieregelgeving voor 
pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee” (het zogenaamde KB I&R) gepubliceerd in het Belgische 
Staatsblad. U kan dit KB nalezen door hier te klikken. De regelgeving geldt o.a. voor pluimveebeslagen 
vanaf 200 stuks pluimvee en voor konijnenhouders met minstens 20 voedsters of 100 vleeskonijnen. Zij 
moeten geregistreerd zijn in Sanitel en ook de veebewegingen zullen moeten worden ingegeven. Voor de 
transporten zal dit gebeuren door de vervoerders. DGZ zal in september per provincie informatie-
vergaderingen verzorgen zodat iedereen weet wat er moet gedaan worden. Vanaf 1 januari 2019 moet 
iedereen die onder de regelgeving valt, zich hiermee in orde gesteld hebben.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belgisch Staatsblad) 
 
 

De Heus breidt verder uit in Servië 

De Heus neemt mengvoederfabriek Komponenta over in Servië. Daardoor heeft De Heus nu twee 
productielocaties in het land, na de eerdere nieuwe fabriek in Cuprija. De vraag naar rundvee-, varkens en 
pluimveevoeders neemt snel toe in Servië en met de overname wil De Heus die stijgende vraag kunnen 
beantwoorden. Verwacht wordt dat de fabriek na enkele aanpassingen tegen eind 2018 in gebruik zal 
kunnen genomen worden. Daarmee wordt de totale productiecapaciteit op 260.000 ton gebracht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

11 juli 2018 

Nr. 27 – week 28 

Markten week 28 tov week 27 

 

Extra zware soep - 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  - 

Scharreleieren        -/+ 

 

Landsbond 

In dit nummer: 

 Agenda 

 KB I&R gepubliceerd   

 De Heus breidt verder uit in Servië 

 Nederland opnieuw officieel vogelgriep-vrij 

 EU-pluimveeproductie wordt verwacht te stijgen met 1,5% in 

2018 

 Canadese overheid investeert in elektronische ei-scan 

 Markten 

 

http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
mailto:advertenties@pluimvee.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/25/2018031294/staatsblad


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

Nederland opnieuw officieel vogelgriep-vrij 
Nederland heeft sinds gisteren (10 juli) opnieuw de status verworven officieel vrij te zijn van aviaire 
influenza (AI). De OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid) geeft deze status terug aan een land 3 
maanden nadat de reinigings- en ontsmettingsprocedures hebben plaatsgevonden op het laatst besmette 
bedrijf. In Nederland was dit een bedrijf in Kamperveen op 10 april. De vogelgriepvrije status is belangrijk 
voor de export naar derde landen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

EU-pluimveeproductie wordt verwacht te stijgen met 1,5% in 2018 

Tijdens het eerste kwartaal van 2018 was een stijging te zien in de Europese pluimveeproductie van 4%. 
Dit was te wijten aan het lagere aantal uitbraken van vogelgriep en een aantal nieuwe pluimveebedrijven 
die opgericht werden. Polen kende de grootste stijging (ongeveer 8%), gevolgd door Duitsland (+7%), 
Nederland (+6%), Frankrijk (+5%) en het Verenigd Koninkrijk (+3%). Dat blijkt uit statistieken die 
vrijgegeven werden door de Europese Commissie. Wel wordt verwacht dat de uitbreiding in de tweede 
helft van het jaar wat zal vertragen, wat de gemiddelde groei op 1,5% brengt voor 2018. Voor 2019 wordt 
een stabilisatie van de productie verwacht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Poultryworld.net) 
 
 

Canadese overheid investeert in elektronische ei-scan 

De Canadese overheid investeert zo’n 844.000 Canadese dollar (zo’n 637.000 Amerikaanse dollar) in de 
Canadese ei-industrie. Doel is om te helpen bij de ontwikkeling van een elektronische scan om geslacht 
en bevruchting van een ei te bepalen. De geldsom wordt aan de Egg Farmers of Ontario (EFO) 
geschonken, een organisatie die de controle en reglementering van eieren en jonge kippen in Ontario 
ondersteunt. Met deze som wil de EFO onderzoeken hoe ze verspilling kunnen minimaliseren en een 
grote stap voorwaarts kunnen zetten voor wat betreft dierenwelzijn. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
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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 10/07/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,37 6,27 -0,37 6,87 -0,08 6,87 -0,07 7,47

72,5 -0,37 5,03 -0,37 5,63 -0,08 5,63 -0,07 6,23

67,5 -0,34 4,68 -0,34 5,28 -0,09 5,27 -0,06 5,79

62,5 -0,31 4,33 -0,31 4,93 -0,08 4,91 -0,05 5,33

57,5 -0,29 3,97 -0,29 4,57 -0,09 4,50 -0,05 4,78

52,5 -0,26 3,62 -0,26 4,22 -0,09 3,98 +0,05 4,22

47,5 -0,24 3,26 -0,24 3,86 -0,10 3,48 -0,10 3,98

42,5 -0,21 2,91 -0,21 3,51 -0,08 3,04 -0,08 3,54

XL -0,37 7,07 -0,37 7,67 -0,08 7,67 -0,07 8,27

L -0,34 5,48 -0,34 6,08 -0,09 6,07 -0,06 6,59

M -0,29 4,77 -0,29 5,37 -0,09 5,30 -0,05 5,58

S -0,24 3,86 -0,24 4,46 -0,10 4,08 -0,10 4,58

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 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 4 juli

-0,01 0,47 0,49 0,46 0,48

-0,02 0,00

markt van 11 juli

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

week 26: 0,91 // week 27: 0,93 // week 28: 0,93

+0,00 0,95 0,97 0,95 0,97

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09
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