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Agenda 

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

 6 november: trefdag voor pluimveehouders  te Gits (Roeselare), georganiseerd door de prov. 
West-Vlaanderen i.s.m. o.a. de Landsbond. Blokkeer deze datum nu reeds in je agenda. Meer info 
volgt. 

 10-13 januari 2019: Agriflanders beurs in Flanders Expo te Gent  

Vanaf 1 augustus 2018 aangepaste maatregelen voor pluimveehandel m.b.t. NCD  
De noodmaatregelen genomen door het FAVV, om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (NCD) in 
de hobbysector tegen te gaan, zijn in een KB overgenomen en tevens zijn een aantal derogaties voorzien . 
Deze maken de verkoop aan hobbyhouders van op het pluimveebedrijf weer mogelijk en stellen 
pluimveehandelaars in staat om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare 
markten, te hernemen.  

Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop 
aangeboden dieren. Het FAVV benadrukt dat het hier, behalve de verplichting om dode dieren te laten 
onderzoeken, om voorwaarden gaat die ook voordien moesten nageleefd worden, maar die in het besluit 
verduidelijkt worden of enigszins aangepast zijn aan de dreiging van NCD en AI. 

Voor de gedetailleerde voorwaarden waaraan de pluimveehandelaar moet voldoen, om zijn activiteiten te 
mogen uitoefenen, verwijzen we naar de website van het FAVV 

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 

Wallonië heeft 3,2 miljoen € veil voor de ontwikkeling eigen pluimveesector  
Aan de vooravond van de beurs van Libramont stelde de Waalse minister van Landbouw (René Collin) 
een nieuw strategisch plan voor om de Waalse pluimveesector jaarlijks met negen procent te doen 
groeien, zodat de Waalse productie en consumptie van kippen en eieren veel beter op elkaar zouden 
afgestemd zijn. Nu wordt er in Wallonië slechts de helft van het kippenvlees en een derde van de eieren 
geproduceerd die er geconsumeerd worden. Om deze doelstelling te halen zouden er jaarlijks een 40tal 
kippenhouderijen moeten bijkomen. Men mikt niet op grote industriële kwekerijen maar vooral op 
alternatieve productiewijzen.  

De minister verkondigde dat hiervoor 3,2 miljoen € gereserveerd is om nieuwe producenten te 
ondersteunen, maar ook de oprichting van een eiverwerkingsbedrijf en verschillende lokale 
slachteenheden zullen op steun kunnen rekenen.   

(Tekst: Pluimvee - Bron: VILT) 

 

Landsbond 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/
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EU in– en uitvoer pluimveevlees: balans vertoont positieve trend in  eerste jaarhelft  
De EU uitvoer van pluimveevlees nam tussen januari en mei met 10% toe in vergelijking met dezelfde 
periode in 2017. De invoer daarentegen nam daartegen met bijna 9% af in dezelfde periode. De 

exportevolutie was vooral succesvol naar de Filipijnen (+96%) en Vietnam (+49%).  Wat de invoer betreft, 
hier valt de sterke procentuele toename op van Oekraïne (+91%) en Chili (+78%) en de terugval van de 
import (-42%) vanuit Brazilië. In volume is de afname van de import vanuit Brazilië evenwel veel groter 
(bijna driemaal) dan de toename van de import vanuit Oekraïne en Chili wat de gunstige evolutie van de 
in- en uitvoerbalans verklaart. Dit verklaart gedeeltelijk de gunstige prijsevolutie van braadkippen de 
laatste maanden.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: EC Agri-newsdigest) 

Omgekeerd beeld voor eieren:  negatieve trend  voor EU in- en uitvoer balans  
Tussen januari en mei nam de EU export van eieren met bijna 15% af in vergelijking met dezelfde 
referentieperiode in 2017.  De import daarentegen bedroeg meer dan het dubbele dan vorig jaar. De 
toename is bijna volledig toe te schrijven aan de grote import vanuit Oekraïne (van 339 ton equivalent in 
2017 tot 7.032 ton equivalent in 2018 !).  

Het verlies in de exportmarkten liet zich vooral voelen voor Thailand (-43%) en Taiwan (-35%). Naast de 
grote import uit Oekraïne was er ook een opmerkelijke import uit minder gebruikelijke landen zoals 
Albanië, Argentinië en Mexico. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: EC Agri-newsdigest) 

Geen prijsnotering meer voor uitgelegde kippen in Nederland door LTO/NOP 
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Nederlandse Organisatie Pluimvee (NOP), beiden 
belangenbehartigers van de Nederlandse pluimveehouders, hebben gezamenlijk besloten om de 
prijsnoteringen voor uitgelegde witte en bruine leghennen en vleeskuikenmoederdieren te stoppen. De 
laatste wekelijkse prijsnotering dateert van 26 juli.  

“Wij hadden te weinig input waardoor onze notering geen goede afspiegeling van de markt meer was. 
Bovendien worden beide noteringen nauwelijks meer gebruikt in de handel van uitgelegde leghennen of 
vleeskuikenmoederdieren. Dan heeft het ook geen zin meer om ze wekelijks uit te brengen”, motiveert Hugo 
Bens, vakgroepvoorzitter legpluimveehouderij van LTO/NOP de beslissing.  

De notering voor uitgelegde vleeskuikenmoederdieren is volgens vermeerderaars geen goede afspiegeling 
meer van de markt omdat de toeslagen te hoog zijn geworden. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 

Nieuwe NCD besmetting  bij een hobbyhouder in Momignies (Henegouwen)  
Vandaag maakte het FAVV bekent dat er een nieuwe haard van NCD vastgesteld werd bij een 
hobbyhouder in Momignies (Henegouwen). Het gaat om uitbraak nr. 20, de 17de bij hobbyhouders. 

Rond de besmetting is de gebruikelijke zone van 500 m afgebakend waarin: 
-          houders van pluimvee en duiven een inventaris moeten overmaken aan de gemeente; 
-          alle pluimvee en duiven gevaccineerd moeten worden tegen de ziekte; 
-          het verplaatsen van pluimvee en duiven verboden is; 
-          het verzamelen van vogels verboden is. 

De maatregelen in de zone gelden ten minste 21 dagen. Deze besmetting vraagt geen aanpassing van 
andere maatregelen. De insleep dateert van voor het opleggen van de verbodsbepalingen voor de handel 
en het verzamelen van hobbypluimvee. De risico-evaluatie blijft daardoor ongewijzigd. 

Er bevinden zich geen commerciële pluimveehouderijen in de zone. (Bron: FAVV) 

 
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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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 31/07/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,18 5,80 -0,18 6,40 -0,08 6,65 -0,08 7,25

72,5 -0,18 4,56 -0,18 5,16 -0,08 5,41 -0,08 6,01

67,5 -0,17 4,24 -0,17 4,84 -0,10 5,02 -0,08 5,55

62,5 -0,16 3,92 -0,16 4,52 -0,11 4,62 -0,09 5,06

57,5 -0,14 3,60 -0,14 4,20 -0,13 4,18 -0,10 4,49

52,5 -0,13 3,28 -0,13 3,88 -0,18 3,64 -0,04 3,88

47,5 -0,12 2,95 -0,12 3,55 -0,21 3,14 -0,21 3,64

42,5 -0,11 2,63 -0,11 3,23 -0,19 2,73 -0,19 3,23

XL -0,18 6,60 -0,18 7,2 -0,08 7,45 -0,08 8,05

L -0,17 5,04 -0,17 5,64 -0,10 5,82 -0,08 6,35

M -0,14 4,40 -0,14 5 -0,13 4,98 -0,10 5,29

S -0,12 3,55 -0,12 4,15 -0,21 3,74 -0,21 4,24

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 -0,01 0,01

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 25 juli

+0,01 0,46 0,48 0,47 0,49

0,00 0,02

markt van 1 augustus

-0,05+0,01 -0,08

  week 29: 0,93 // week 30: 0,93 // week 31: 0,93

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

+0,00 1,35 1,35

-0,06 -0,07

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/nl/markten/gpa

