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Agenda 
 27 – 29 januari: Agro-Expo in Roeselare. 3-daagse internationale vakbeurs land- en tuinbouw en 

veeteelt. Breng een bezoekje aan onze West-Vlaamse stand (nr. 303)! Klik hier voor meer informatie.  

 9 februari: Opendeurdag nieuwe braadkippenstal vanaf 14u bij familie Bourgois, Kleine Doorweg te 

Houthem (Komen) 

 16 – 18 februari: Agridagen in Ravels. 3-daags totaalforum voor de veehouder. Breng ook een 

bezoekje aan onze Antwerpse stand! Klik hier voor meer informatie. Op vrijdagavond wordt ook een 

pluimveeseminarie georganiseerd. Klik hier voor inschrijving. 

  

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://pluimvee.be/magazine/87 . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Opnieuw ‘normale’ prijsvorming witte verrijkte kooi 
Deze week is er terug een “normale” prijsnotering voor producenten voor de (witte) verrijkte kooi eieren. De 
eierhandel was deze week wel bereid om tot een akkoord te komen in de prijzencommissie en dit in 
tegenstelling tot vorige week waarbij ze wensten dat de zeer lage Duitse industrieprijsnotering van Weser-
Ems zou gehanteerd worden. Dat de producenten dit vorige week niet aanvaard hebben, is vanzelfsprekend 
want spelregels en afspraken verander je niet zomaar als het je goed uitkomt.  
 
De prijzencommissie in Kruishoutem richt zich op de Nederlandse NOP-notering en naast de Duitse Weser-
Ems eveneens op de Franse Rungisprijs. Het is niet omdat er prijsdruk is, vooral door dumping van Poolse 
eieren voor de industrie (al dan niet besmet met Salmonella?), dat de spelregels eenzijdig veranderd 
kunnen worden. We dringen er bij onze leden dan ook op aan om de producentenprijs die vorige week 
genoteerd werd te doen uitbetalen en niet toe te geven aan de lage prijszetting van de handel.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Prijzencommissie Kruishoutem) 
 

Evacuatie slachtpluimvee uit file niet mogelijk?  
De pluimveesector heeft enkele maatregelen opgelijst om het aantal dood aangevoerde kippen in het 
slachthuis te reduceren. Hierbij werd ook de vraag gesteld aan Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om 
vrachtwagens, geladen met slachtkuikens, te ontzetten uit de file bij extreme weersomstandigheden (zowel 
koud als warm). In Nederland en Duitsland wordt dit nu al gedaan.  
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Minister Ben Weyts is niet onmiddellijk gewonnen voor dit idee omdat hij denkt dat de pechstrook niet 
voorzien is op zo’n zwaar vervoer. Volgens een mobiliteitsexpert zou dit niet zozeer een probleem mogen 
vormen indien dit niet frequent gebeurt. In Nederland is dit nog maar nauwelijks (of niet) voorgevallen. De 
vraag is dan echter of er nog anderen (bvb motorrijders) de pechstrook willen gebruiken voor uitzonderlijke 
gevallen. Bij pluimvee gaat het echter om levende dieren, waarbij het percentage dat uitvalt sterk stijgt 
wanneer de dieren lang in de blakende zon staan. Het is ook niet zomaar mogelijk om transport overdag te 
gaan vermijden. Er moet immers zoveel mogelijk ‘just in time’ aangeleverd worden bij het slachthuis.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: De Morgen / VILT) 
 

Minister Ducarme positief over ‘afhandeling’ fipronil-crisis 
In een interview afgelopen weekend in de krant ‘La dernière heure’ blikte Minister Ducarme terug op de 
fipronilcrisis. Hij was nog maar pas aangesteld als Minister van Landbouw (in opvolging van minister 
Borsus) en kreeg onmiddellijk de fipronil-crisis voorgeschoteld. Tijdens die crisis werden ongeveer 
77.375.000 eieren vernietigd en 1,9 miljoen kippen geruimd. Minister Ducarme toonde zich tevreden over de 
manier waarop de crisis werd aangepakt.  
 
België voorziet als enige land compensatie voor de getroffen pluimveehouders, dit na goedkeuring van de 
Europese Commissie. Minister Ducarme staat ook nog steeds achter de aanpak van ons 
Voedselagentschap en vermeldt ook dat er in Nederland nog steeds een 100-tal bedrijven de productie niet 
hervat hebben. Verder haalde hij in het artikel ook nog eens aan dat de getroffen pluimveehouders tot eind 
april hun schadedossier kunnen indienen (voor wat de federale compensaties betreft).  
(Tekst: Pluimvee – Bron: La dernière heure) 
 

H5N6-vogelgriep bij Nederlandse hobbyhouder 
Enkele dagen geleden werd in het Zuid-Hollandse Rhoon (net onder Rotterdam) bij een hobbyhouder een 
uitbraak van hoogpathogene H5N6-vogelgriep vastgesteld. Er werden geen aanvullende maatregelen 
ingesteld rond het hobbybedrijf dat zich in pluimveearm gebied bevindt. De landelijke maatregelen in 
Nederland zoals de ophokplicht blijven uiteraard nog steeds van kracht.  
 
Hetzelfde virus werd reeds eerder aangetroffen in december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen en bij 
verschillende vogels langs het Veluwemeer. Vorige week werd dit ook aangetroffen bij wilde vogels in het 
Engelse Warwickshire. In België blijven we (gelukkig) voorlopig gespaard van vogelgriep. Toch willen we 
erop wijzen om steeds zeer goed de bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf na te leven om zo insleep te 
vermijden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl / ThePoultrySite) 
 

Gemodificeerd Marek-vaccin kan beschermen tegen meerdere ziektes 
Onderzoekers aan het Pirbright Institute in Schotland zijn erin geslaagd om het vaccin tegen de ziekte van 
Marek genetisch te modificeren. Daardoor kan het ook bescherming bieden tegen andere ziektes. Deze 
doorbraak kan ervoor zorgen dat het aantal toe te dienen vaccins en mogelijks de totale kostprijs daalt en 
dat hierdoor ook het dierenwelzijn van het pluimvee stijgt. Momenteel zijn de onderzoekers erin geslaagd 
om het vaccin ook te laten beschermen tegen IBD. Naar de toekomst toe zouden ze willen kijken of dit ook 
werkt voor AI en NCD. Volgens de onderzoekers bestaat er een zeer grote interesse in deze technologie. 
Ze hopen nu een partnerschap te kunnen aangaan met bedrijven om de technologie te commercialiseren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld)  
 

Vraag naar vlees stijgt in Rusland 
In Rusland stijgt de vleesproductie gestaag. Van januari t.e.m. november 2017 werd 7,1% meer vlees (alle 
soorten) geproduceerd dan in dezelfde periode in 2016. Varken neemt 35,1% voor zich, 58% voor pluimvee, 
6,7% voor rund en 0,2% voor lam en geit. De prijzen daalden vorig jaar sterk: voor kippenprijzen was er een 
daling van 13,9% in 2017. Deze daling in prijs leidt er ook toe dat de vraag stijgt naar vlees. De 
consumenten, die intussen gewoon zijn van in een economische crisis te leven, spenderen hun geld zeer 
doordacht. Toch wordt er gedacht dat deze trend slechts tijdelijk is en dat de prijzen weer zullen stijgen. Iets 
wat op zijn beurt zal leiden tot een nieuwe daling van de vraag naar vlees. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
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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 23/01/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 ######### 9,31 -0,78 9,91 -0,18 12,12 -0,28 12,32

72,5 ######### 8,07 -0,78 8,67 -0,18 10,88 -0,28 11,08

67,5 ######### 7,47 -0,81 8,17 -0,15 10,56 -0,29 10,62

62,5 ######### 6,87 -0,82 7,57 -0,12 10,20 -0,31 10,12

57,5 ######### 6,27 -0,83 6,97 -0,09 9,67 -0,20 9,54

52,5 ######### 5,67 -0,79 6,37 -0,08 8,70 -0,79 6,37

47,5 ######### 5,07 -0,71 5,67 -0,07 7,78 -0,71 5,67

42,5 ######### 4,46 -0,64 5,06 -0,07 6,90 -0,64 5,06

XL 10,11 10,71 12,92 13,12

L 8,27 8,97 11,36 11,42

M 7,07 7,77 10,47 10,34

S 5,67 6,27 8,38 6,27

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 )

0,11-0,03 0,12

week 2: 0,85 // week 3: 0,84 // week 4: 0,84

+0,00 0,81 0,83 0,81 0,83

-0,02 2,17 2,15

0,14 0,09

-0,03 0,19 0,21

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 17 januari markt van 24 januari

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

0,16 0,18

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week03.pdf

