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Agenda 

 6 november: trefdag voor pluimveehouders te Gits (Roeselare), georganiseerd door de prov. West-
Vlaanderen i.s.m. o.a. de Landsbond. Programmatie en inschrijving: klik hier. 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 21 november: 18ème Journée d’étude des Productions porcines et avicoles - Namur 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Antibioticagebruik in dierlijke productie binnenkort door Europees Parlement aan 
banden gelegd 
 
Het Europees parlement heeft op 25 oktober maatregelen goedgekeurd ter limitering van het AB-gebruik bij 
vleesvee en pluimvee dat bestemd is voor humane consumptie. Veterinaire antibiotica zou onder geen enkele 
omstandigheid mogen dienen om de dierprestaties te verbeteren of om een minderwaardige dierhouderij te 
compenseren. Het Europees parlement wil tevens het preventief gebruik van antibiotica limiteren, in de 
afwezigheid van klinische symptomen van infectie zouden slechts individuen en geen groepen meer behandeld 
mogen worden. Het behandelen van groepen zou enkel toegelaten worden als laatste redmiddel indien er een 
hoge mate van infectie is en enkel en alleen als dit door de dierenarts zelf is voorgeschreven. Daarnaast wil het 
Europees Parlement er zich toe machtigen om bepaalde AB uitsluitend te reserveren voor humaan gebruik. Dit 
alles kadert om de toenemende antibioticaresistentie een halt toe te roepen. Voedsel dat binnen de EU wordt 
geïmporteerd zou eveneens aan dezelfde EU-maatregelen moeten voldoen. “Dit is een grote stap voorwaarts 
voor de volksgezondheid”, beaamt Europarlementslid Françoise Grossetête van de Europese Volkspartij. “Het 
gebruik van diergeneesmiddelen heeft een directe impact op ons milieu en ons voedsel. Dankzij deze wet 
kunnen we het gebruik van antibiotica op veebedrijven verminderen, een belangrijke bron van resistentie die 
vervolgens wordt overgedragen op mensen.” 
 
(Tekst: Pluimvee – Bronnen: WATTAgNet/Vilt.be) 
 

  

31 oktober 2018 

Nr. 44 – week 44 

Markten week 44 t.o.v. week 43 

Extra zware soep + 

Half zware soep - 

Lichte soep - 

Vleeskippen - 

ABC = 

Konijnen + 

Verrijkte kooi-eieren  + 

Scharreleieren       + 
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Miljoeneninvestering in In Ovo  
 
Evonik, een Duitse producent van ingrediënten voor diervoeders, heeft enkele miljoenen euro’s gepompt in In 
Ovo. Deze start-up uit Leiden ontwikkelde eveneens een techniek om al in het broedei het geslacht van een 
kuiken te kunnen bepalen. Hierdoor krijgt Evonik, naast enkele andere investeerders, een minderheidsbelang in 
In Ovo. Deze kapitaalsinjectie moet het mogelijk maken om met Duitse en Nederlandse partners een prototype 
te ontwikkelen om de techniek op grote schaal te kunnen toepassen en de duur van de geslachtsbepaling te 
reduceren van 1 seconde naar enkele microseconden. De doelstelling is om deze techniek in 2020 te 
commercialiseren. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 

 
Europees Parlement eist betere naleving van de bestaande Europese 
vleeskuikenrichtlijnen 
 
Volgens een studie van de Europese Commissie zijn de huidige vleeskuikenrichtlijnen slechts in twee derde van 
de lidstaten volledig geïmplementeerd. Het Europees Parlement vraagt dan ook uitdrukkelijk aan de Europese 
Commissie en de lidstaten om te borgen dat dit voor alle lidstaten en over de ganse lijn wordt nageleefd. 
Daarnaast stemde het Parlement in om een wetgeving op te stellen om het land van origine te vermelden op 
geïmporteerd vlees dat verwerkt is in producten voor retail, catering en de foodservice-industrie. Het voorstel 
kwam er om een gelijkaardig codesysteem te hanteren, naar analogie met de code die op eieren wordt vermeld. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 

 

Inhoud november nummer Pluimvee 
 

• Standpunt van de voorzitter: ‘Fipronil bladzijde omdraaien’  

• Terugblik op  de fipronilcrisis: interview van een getroffen legkippenhouder 

• Langer aanhouden legkippen: verschillende invalshoeken belicht  

• Verslag studieavonden ‘Vermeerdering en opfok’  

• Vogelgriep: hoe is de situatie wereldwijd? 

• Eéndagskuikens voeren is een kunst! 

• Reportage: nieuw anticox schema maakt einde aan problemen 

• Kipster misleidt de consument met hun ‘duurzame haanburger’ 

• Hoe bedwelm/dood je pluimvee het best individueel op het bedrijf 

• Focus op de konijnensector met nieuw voer- en huisvestingssysteem en reportage van het 

grootste bedrijf in de Benelux. 

• Pluimveebarema’s 

• Column: alles elektrisch 

• De gebruikelijke rubrieken: juridische info, markten en kort nieuws 

 

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 30/10/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,22 8,41 +0,22 9,01 +0,19 8,11 +0,16 9,19

72,5 +0,22 7,17 +0,22 7,77 +0,19 6,87 +0,16 7,95

67,5 +0,20 6,67 +0,20 7,27 +0,11 6,35 +0,16 7,29

62,5 +0,19 6,17 +0,19 6,77 +0,10 5,90 +0,15 6,60

57,5 +0,18 5,67 +0,18 6,27 +0,10 5,33 +0,15 5,77

52,5 +0,16 5,17 +0,16 5,77 +0,15 4,49 +0,13 4,56

47,5 +0,14 4,34 +0,14 4,54 +0,14 4,34 +0,14 4,54

42,5 +0,12 3,85 +0,12 4,05 +0,12 3,85 +0,12 4,05

XL +0,22 9,21 +0,22 9,81 +0,19 8,91 +0,16 9,99

L +0,20 7,47 +0,20 8,07 +0,11 7,15 +0,16 8,09

M +0,18 6,47 +0,18 7,07 +0,10 6,13 +0,15 6,57

S +0,14 4,94 +0,14 5,14 +0,14 4,94 +0,14 5,14

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 )

0,05-0,01 0,04

 week 42: 0,90 // week 43: 0,89 // week 44: 0,89

-0,05 0,84 0,86 0,79 0,81

+0,10 2,50 2,60

0,06 0,03

-0,01 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 24 oktober

+0,01 0,60 0,62 0,61 0,63

0,08 0,10

markt van 31 oktober

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. 


