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Agenda 

 13 september (te Brecht), 14 september (te Welle), 17 september (te Beervelde), 18 september (te 
Ieper) en 19 september (te Tielt) DGZ infosessie voor pluimveehouders, -vervoeders en –handelaars, 
telkens om 19.00u.  

 22 september: opendeurdag bij de familie Vandenbroucke – Verschaeve ter gelegenheid van 2 nieuwe 
kalkoenstallen te Voormezele , Wittenhuisstraat 3. Welkom vanaf 16 uur. De volledige uitnodiging kunt 
u hier vinden. 

 24 september (te DGZ Torhout) en 28 september (te DGZ Lier) beide om 14.00u, DGZ infosessie voor 
konijnenhouders.   

 3 oktober (te Tielt) en 4 oktober (te Malle): studieavond “Opfok en vermeerdering” van de 
Landsbond.  

 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. 

Einde kooien tijdperk in zicht? 
 
De Europese Commisie zet licht op groen voor dierenrechtenorganisaties om een voorstel in te dienen voor 
een totale ban op kooisystemen. Hiervoor dienen er voldoende handtekeningen verzameld te worden van 
minstens 7 EU-lidstaten. Indien de dierenrechtenorganisaties hierin slagen, is het aan de Europese 
Commissie om binnen de drie maanden te beslissen of ze dit naast zich neerleggen of dit verder ter 
discussie zal komen te staan.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september 2018 
 
Nog tot 30 september 2018 hebben landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn de tijd om hun 
mestverwerkingscertificaten (MVC) voor 2016 over te dragen naar de certificatenrekening van 2016. 
Overdrachten die na deze vooropgestelde datum pas worden ingediend zullen niet door de Mestbank in 
rekening worden gebracht. Belangrijk bij de mestverwerkingsplicht is dat, in tegenstelling tot bij de 
basismestverwerkingsplicht, er geen mestverwerkingscertificaten van 2017 mogen overgedragen worden 
naar de certificatenrekening van 2016. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM)  
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Ammoniakemissiearme  (EAE) stalsystemen: wijzigingen door recent Ministerieel 
Besluit  
 
In augustus werd het Ministerieel besluit gepubliceerd waarin een aantal  wijzigingen van de lijst met 
ammoniakemissiearme stalsystemen opgenomen zijn. Deze zijn voornamelijk  van belang voor de 
legkippensector. Dit MB voegt het volgende toe: 

 Definities van een afgedekte container, een gesloten mestopslag, continue registratie en een heater. 

 Emissiefactoren voor ammoniak die afhankelijk zijn van het soort mestopslag of droogtunnel buiten 

de stal en dit voor de bestaande stalsystemen P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6; 

 Een nieuw stalsysteem voor legkippen (verrijkte kooi) waarbij de natte mest dagelijks uit de stal wordt 

afgevoerd naar een droogtunnel met geforceerde mestdroging (P-3.6); 

 Een variant van het bestaande stalsysteem P-6.4 waarbij verschillende warmtewisselaars in de stal 

staan.  

Voor de gedetailleerde wijzigingen, definities, voorwaarden en emissiefactoren verwijzen we naar de 

website van de VLM (https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/emissie). 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 

 

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 

 
 
 
 
  

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/emissie
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 
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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 11/09/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,29 6,27 +0,29 6,87 +0,24 6,98 +0,31 8,14

72,5 +0,29 5,03 +0,29 5,63 +0,24 5,74 +0,31 6,90

67,5 +0,27 4,68 +0,27 5,28 +0,22 5,28 +0,27 6,25

62,5 +0,25 4,33 +0,25 4,93 +0,21 4,81 +0,25 5,59

57,5 +0,23 3,97 +0,23 4,57 +0,18 4,29 +0,20 4,85

52,5 +0,21 3,62 +0,21 4,22 +0,11 3,60 +0,11 3,90

47,5 +0,19 3,26 +0,19 3,86 +0,06 3,00 +0,06 3,00

42,5 +0,17 2,91 +0,17 3,51 +0,05 2,61 +0,05 2,61

XL +0,29 7,07 +0,29 7,67 +0,24 7,78 +0,31 8,94

L +0,27 5,48 +0,27 6,08 +0,22 6,08 +0,27 7,05

M +0,23 4,77 +0,23 5,37 +0,18 5,09 +0,20 5,65

S +0,19 3,86 +0,19 4,46 +0,06 3,60 +0,06 3,60

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 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 5 september

+0,00 0,58 0,60 0,58 0,60

0,07 0,09

markt van 12 september

0,02+0,00 0,00

   week 35: 0,94 // week 36: 0,94 // week 37: 0,94

+0,00 0,96 0,98 0,96 0,98

+0,15 1,68 1,83

0,02 0,00

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

