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Agenda 

 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. De volledige uitnodiging kunt u hier vinden. 

 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. 

Vacatures 

In het kader van het Leglanger-project, is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedings Onderzoek 
(ILVO) op zoek naar:  

 een PhD 

 een Projectmedewerker. 

 

 

Import pluimveevlees trekt aan 
 
In de maand juli nam de import van pluimveevlees terug toe. Tot en met juni dit jaar lag de invoer van 
de Europese Unie namelijk ruim 10% onder het niveau van het voorgaande jaar. Ondertussen is dit 
importniveauverschil, tot en met juli, verkleind tot 6,9 %. Zelfs de import vanuit Brazilië, waarvan de EU 
eerder dit jaar de invoer vanuit 20 pluimveeverwerkende locaties heeft verboden, kende terug een 
positieve tendens. Doch heeft dit importverbod ervoor gezorgd dat de totale import van Braziliaans 
pluimveevlees 38,7 % lager lag dan de eerste 7 maanden van vorig jaar. Thailand blijft voorlopig de 
belangrijkste importeur met 178.179 ton, gevolgd door Brazilië (154.428 ton) en Oekraïne (75.531 ton). 
 
 (Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
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McDonald’s: reguliere kip beter voor milieu 
 
McDonald’s streeft naar een optimale balans tussen dierenwelzijn en milieu. Hiervoor zet het volop in 
om tegen 2024 enkel nog maar kip te verkopen van reguliere vleeskuikens die gehouden worden onder 
het “Enrichment concept”. Deze doelstelling, ter navolging van o.a. Subway en Burgerking, kwam er 
nadat McDonalds vorige week onder vuur kwam te liggen. Het New York Retirement Fund, het op twee 
na grootste publieke pensioenfonds in de Verenigde Staten en goed voor een belang in McDonald’s 
van 255 miljoen euro, dringt aan op verbeteringen van de leefomstandigheden voor kippen. Het 
pensioenfonds is bang voor reputatieschade en financiële gevolgen voor het bedrijf en zijn 
aandeelhouders. 
 
McDonalds heeft nochtans twee jaar geleden een eerste stap in de goede richting gezet door  in 
Nederland te starten met het “Enrichment concept”. Vleeskuikens die onder dit concept gehouden 
worden moeten kunnen beschikken over natuurlijk daglicht, zitstokken en stro als verrijkend materiaal. 
De fastfoodketen oppert wel voor het verdere gebruik van reguliere vleeskuikens, daar deze de laagste 
milieu-impact hebben. Sinds 1 mei 2018 zijn er in Nederland en het Verenigd Koninkrijk enkel nog 
kipproducten beschikbaar die gekweekt zijn onder dit concept. McDonald’s bekijkt eveneens of er 
aanpassingen dienen te gebeuren aan de bezettingsgraad en doelt op het vervangen van 
sojaproducten in het voeder, als bijkomende maatregelen om respectievelijk het dierenwelzijn te 
verhogen en de milieu-impact te beperken.  
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

EU-eierimport bijna verdubbeld 
 
In de eerste 7 maanden van dit jaar bedroeg de import van eieren en eiproducten 19.581 ton ei-
equivalent. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dit een toename van maar liefst 90,5 %. Deze 
verdubbeling is hoofdzakelijk te wijten door de enorme importtoename vanuit Oekraïne, gevolgd door de 
VS. Daarentegen is de export uit de EU de eerste 7 maanden met 7,1 % gedaald. 
 
 (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://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.  

 

 

 
 
 

 

Prijzen voor 25/09/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,25 7,03 +0,25 7,63 +0,17 7,36 +0,30 8,70

72,5 +0,25 5,79 +0,25 6,39 +0,17 6,12 +0,30 7,46

67,5 +0,24 5,39 +0,24 5,99 +0,15 5,65 +0,25 6,75

62,5 +0,22 4,98 +0,22 5,58 +0,14 5,16 +0,21 6,02

57,5 +0,20 4,57 +0,20 5,17 +0,12 4,60 +0,16 5,20

52,5 +0,19 4,17 +0,19 4,77 +0,11 3,84 +0,11 4,15

47,5 +0,16 3,76 +0,16 4,36 +0,09 3,19 +0,09 3,19

42,5 +0,15 3,36 +0,15 3,96 +0,08 2,77 +0,08 2,77

XL +0,25 7,83 +0,25 8,43 +0,17 8,16 +0,30 9,50

L +0,24 6,19 +0,24 6,79 +0,15 6,45 +0,25 7,55

M +0,20 5,37 +0,20 5,97 +0,12 5,40 +0,16 6,00

S +0,16 4,36 +0,16 4,96 +0,09 3,79 +0,09 3,79

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 19 september

+0,00 0,57 0,59 0,57 0,59

0,07 0,09

markt van 26 september

0,02+0,00 0,00

   week 37: 0,94 // week 38: 0,94 // week 39: 0,94

-0,03 0,95 0,97 0,92 0,94

+0,10 1,90 2,00

0,02 0,00

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


