
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

 

 

 
 

Agenda 

 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. 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Vergoedingen rampenfonds: nog een lange weg af te leggen 
 
“Het aantal vergoedingen door het Rampenfonds haalt nog geen 50%, geen cijfer om mee thuis te komen, 
er is nog een lange weg af te leggen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open 
Vld). In het jaar 2017 werden in totaal 2714 dossieraanvragen (zowel droogte- als vorstschade) gericht aan 
het Rampenfonds behandeld. 53.3% daarvan (1419) kwamen uit West-Vlaanderen. Er werden er 2638 
gunstig beoordeeld, waarvan ruim de helft uit West-Vlaanderen afkomstig. Tot op heden werden echter 
slechts 49 dossiers afkomstig uit West-Vlaanderen uitbetaald, een dramatisch cijfer. Ook het totaal cijfer is 
verre van rooskleurig, slechts 197 van de 2638 dossiers zijn uitbetaald. Dat is amper 7.47%. Het goede 
nieuws is dat nog 980 dossiers over gans Vlaanderen zullen worden uitbetaald. Het aandeel West-Vlaamse 
dossiers daarin kennen we helaas niet Er blijven echter nog 1461 dossiers te gaan, ofwel 55.38%, nog een 
lange weg af te leggen dus. Ik doe dan ook een warme oproep aan minister Bourgeois om werk te maken 
van een goeie opvolging en uitbetaling, want noodlijdende bedrijven kunnen elke euro goed gebruiken. 
 
(Persnota van Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd) 
 

EU-parlement dringt aan op metamorfose van vleeskuikenhouderij  
 
Ondanks een eerdere richtlijn in 2007 door het EP omtrent minimumeisen voor de vleeskuikenhouderij, laten 
de verwezenlijkingen de wensen over en is er een te groot contrast tussen de verschillende lidstaten. Tijdens 
een debat in Straatsburg was er dan ook eensgezindheid tussen de partijen, zowel van links naar rechts, 
dat de huidige vleeskuikenhouderij een negatieve impact heeft op dierenwelzijn, volksgezondheid en de 
lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Europees commissaris Elżbieta Bieńkowska, die commissaris Karmenu 
Vella in Straatsburg verving en zelf hevige voorstander, kondigde aan dat de Europese Commissie de 
verbetering van de omstandigheden in de vleeskuikenhouderij op gang wil brengen, waarbij dierenwelzijn, 
milieu en volksgezondheid wat haar betreft hand in hand gaan. De Italiaanse christendemocraat Herbert 
Dorfmann mengde zich in het debat door, op basis van onderzoek van Wageningen Universiteit, te stellen 
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dat verbeteringen zeker mogelijk zijn in de vleeskuikenhouderij. Alleen is de oneerlijke concurrentie vanuit 
bepaalde lidstaten een doorn in het oog voor de pluimveehouders de richtlijnen toepassen. 

 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
 

EFSA waarschuwt voor dreigende vogelgriep in EU vanuit Rusland 
 
Aangezien er in de voorbije periode veel uitbraken zijn vastgesteld van hoogpathogene vogelgriep in die 
delen van Rusland waarin veel trekroutes liggen, waarschuwt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 
(EFSA) voor de mogelijke verdere verspreiding van het virus in de EU. Zeker nu wanneer de komende 
weken het trekseizoen van start gaat. Het is vooral de noordoostelijke route vanuit Rusland die het EFSA 
zorgen baart. 

 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 

Leghennenstapel in VS neemt drastisch toe 

 
Niet alleen het aantal jonge hennen in opfok lag op 1 augustus dit jaar 9 % hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar, alsook het aantal ingelegde legpluimvee-broedeieren kende een toename van 11 %. Dit bleek uit 
cijfers van het Amerikaanse landbouwministerie USDA. Door deze toch wel forse toename van de 
leghennenstapel in de VS, lijkt een prijsdruk door het verhoogde eieraanbod niet uitgesloten volgens het 
Amerikaanse Cal-Maine Foods dat ’s werelds grootste producent van eieren is met om en bij de 36,3 miljoen 
leghhennen in productie. Daar de VS, na Nederland, ’s werelds grootste exporteur is van eieren en één van 
de voornaamste exporteurs van eieren naar de EU, zal dit mogelijks ook hier een invloed hebben op de 
prijzen. 

 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 

 
Waalse dierenwelzijnswet luidt einde in van verrijkte kooien 
 
Het Waalse parlement gaf hun goedkeuring voor de ‘Code wallon du Bien-Etre animal, de allereerste Waalse 
dierenwelzijnswetgeving. Hierdoor komt er ondermeer een verbod op verrijkte kooien. Hierdoor zal de 
milieuvergunning van de negen bestaande bedrijven niet meer verlengd worden en dienen ze hun 
activiteiten uiterlijk tegen 2028 te beëindigen. De Code Wallon is een initiatief van Waals minister van 
Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) en herziet de kaderwet van 1986 betreffende ‘de bescherming en het 
welzijn van dieren’. De nieuwe wetgeving bevat naast de nieuwe maatregelen ook bestaande wetten zoals 
het verbod op de kweek van pelsdieren voor bont, het verbod op onverdoofd slachten en verplichte 
kattensterilisatie. 

 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VIlt) 
 
 
 
 
 
 
 

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 09/10/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,22 7,54 +0,22 8,14 +0,01 7,58 +0,01 8,92

72,5 +0,22 6,30 +0,22 6,90 +0,01 6,34 +0,01 7,68

67,5 +0,20 5,86 +0,20 6,46 +0,05 5,90 +0,05 7,02

62,5 +0,19 5,42 +0,19 6,02 +0,09 5,45 +0,07 6,32

57,5 +0,18 4,98 +0,18 5,58 +0,10 4,88 +0,09 5,51

52,5 +0,16 4,54 +0,16 5,14 +0,06 4,04 +0,05 4,35

47,5 +0,14 4,09 +0,09 4,01 +0,03 3,32 +0,09 4,01

42,5 +0,12 3,65 +0,07 3,57 +0,02 2,89 +0,07 3,57

XL +0,22 8,34 +0,22 8,94 +0,01 8,38 +0,01 9,72

L +0,20 6,66 +0,20 7,26 +0,05 6,70 +0,05 7,82

M +0,18 5,78 +0,18 6,38 +0,10 5,68 +0,09 6,31

S +0,14 4,69 +0,09 4,61 +0,03 3,92 +0,09 4,61

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 3 oktober

+0,01 0,58 0,60 0,59 0,61

0,07 0,09

markt van 10 oktober

0,04+0,02 0,00

week 39: 0,94 // week 40: 0,93 // week 41: 0,91

+0,00 0,88 0,90 0,88 0,90

+0,15 2,15 2,30

0,02 0,02

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

