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Agenda 

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

 6 december: Studie-avond voor vleeskippenhouders te Roeselare, Spanjestraat 141, zaal Mout 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Europese Commissie brengt kostprijsverschillen in rekening voor handelsakkoorden 
 
Voorzitter Hubert Andela van Anevei heeft met de Europese vereniging van eierhandelaren en 
eiproductfabrikanten (Euwep) kunnen bekomen dat de Europese Commissie de eiersector als ‘gevoelige sector’ 
beschouwd. Door deze ‘sensitive status’ wordt er rekening gehouden met kostprijsverschillen van de productie 
van eieren en eiproducten binnen en buiten de Europese Unie (EU) bij afsluiten van nieuwe handelsakkoorden. 
Deze status was echter nog niet bekomen voor het samenwerkingsakkoord met Oekraïne waardoor het 3.000 
ton eieren kan exporten naar de EU zonder invoerheffingen te betalen t.v.v. de Europese auto-industrie. Deze 
oneerlijke concurrentie, die zich eveneens afspeelt in de braadsector, levert heel wat protest op waardoor de 
politieke druk wordt verhoogd. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 

 

PCB-schandaal afgewend in Duitsland 
 

Na het PCB-geval in België werden er ook in Duitsland PCB’s aangetroffen, ditmaal in voeder van de Duitse 
fabrikant Agravis. Het FAVV sluit een link tussen de twee landen echter uit, daar de PCB’s een verschillend profiel 
hebben. Agravis gaat ervan uit dat de niet-dioxine-achtige PCB’s afkomstig zijn van lakschilfers van silo’s. Sinds 
eind vorige week zijn er geen nieuwe gevallen meer bijgekomen waardoor een ‘schandaal’ vermeden lijkt. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
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Productieverschuiving reguliere vleeskuikens naar Oost-Europa 
 
De cijfers die Jean Spreeuwers, sectorhoofd braad bij De Heus voeders, tijdens de Trefdag Pluimveehouderij van 
de provincie West-Vlaanderen presenteerde, tonen duidelijk aan dat de productie van reguliere vleeskuikens 
verschuift naar Oost-Europa door de lagere productiekosten. Dit terwijl West-Europa zich meer en meer aan het 
omvormen is naar een conceptmarkt met gecreëerde ‘meerwaarde’. Alleen nog maar in Polen steeg de 
vleeskippenproductie de laatste drie jaar met 4 %, in Oekraïne zelfs met 11 %.  
 
Een kentering lijkt er alvast niet te komen, integendeel. In Polen verwachten ze een groei de komende jaren met 
maar liefst 30 % volgens Spreeuwers. Er liggen verschillende vergunningsaanvragen klaar voor enkele grote 
projecten die gaan van 500.000 tot > 1.000.000 kuikens. De voorbije jaren zijn er tevens 8 nieuwe slachterijen 
geopend, elk goed voor een capaciteit van 1 miljoen kuikens per week. Dit alles terwijl er in West-Europa 
nauwelijks productiegroei is en het aandeel concepten steeds belangrijker wordt.  
 
(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 

 

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM (bron: www.kruishoutem.be)  

 
 

 
 
  

Prijzen voor 20/11/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,07 8,77 +0,07 9,17 +0,09 8,69 +0,12 9,54

72,5 +0,07 7,53 +0,07 7,93 +0,09 7,45 +0,12 8,30

67,5 +0,07 7,01 +0,07 7,41 +0,19 6,88 +0,16 7,68

62,5 +0,06 6,48 +0,06 6,88 +0,23 6,43 +0,19 7,01

57,5 +0,06 5,95 +0,06 6,35 +0,21 5,83 +0,20 6,18

52,5 +0,05 5,43 +0,05 5,83 +0,09 4,89 +0,09 4,96

47,5 +0,07 4,62 +0,04 4,82 +0,07 4,62 +0,04 4,82

42,5 +0,06 4,10 +0,02 4,30 +0,06 4,10 +0,02 4,30

XL +0,07 9,57 +0,07 9,97 +0,09 9,49 +0,12 10,34

L +0,07 7,81 +0,07 8,21 +0,19 7,68 +0,16 8,48

M +0,06 6,75 +0,06 7,15 +0,21 6,63 +0,20 6,98

S +0,07 5,22 +0,04 5,42 +0,07 5,22 +0,04 5,42

http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
mailto:advertenties@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.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. 
 

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. 

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 )

0,03+0,00 0,01

 week 45: 0,87 // week 46: 0,86 // week 47: 0,85

-0,02 0,77 0,79 0,75 0,77

+0,00 2,70 2,70

0,03 0,01

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 14 november

+0,00 0,63 0,65 0,63 0,65

0,07 0,09

markt van 21 november

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

