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Agenda 

 29 november: Infomoment eierprijzencommissie Kruishoutem voor legpluimveehouders. Dit infomoment 

gaat door om 18:30 in feestzaal Breughel - Beerveldse baan 32 - 9080 Lochristi.  

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

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 
Nieuwe vacature ILVO: dierenverzorger kleinveehouderij, deze vacature kunt u hier vinden. 

 

Zwarte sneeuw op komst tijdens kerstperiode voor braadkippenhouders? 
 
‘Braadkippenprijs in vrije val door overaanbod, crisis dreigt’, hiermee werd er in onze extra nieuwsbrief van 
zondag 25/11/2018 van wal gestoken. Tijdens de prijszetting vandaag in Deinze werd er een afslag genoteerd 
van 2 cent, ‘maar’ 2 cent, want het had erger gekund. Alleen nog maar de binnenlandse markt in beschouwing 
genomen is er een duidelijke stijging waar te nemen in de opzet van eendagskuikens braad, oktober is tot op 
heden zelfs de op één na hoogste maand (Grafiek 1). Op de opzetgegevens van november is het nog even wachten, 
maar aanzienlijke veranderingen lijken er niet te komen. Dit alles 
laat zich goed voelen in de afzet van slachtrijpe braadkippen. 
Daarenboven vallen Kerst en Nieuwjaar, beide op een dinsdag, 
op een wat ongunstig moment. Een toegenomen aanbod en een 
beperktere slachtcapaciteit komt de feeststemming alvast niet 
ten goede. De eerste verhalen van dumpingprijzen zijn helaas 
geen fictie meer, wat de hoop op een witte kerst doet vervagen 
als sneeuw voor de zon. Doch kan er op korte termijn en met een 
beetje goede wil veel gebeuren. Daarom willen wij iedereen nog 
eens warm maken voor onze oproep om duidelijke afspraken te 
maken met de veevoederleverancier of slachterij qua planning, 
één week op te schuiven en aangepaste bezettingsdichtheden te 
hanteren. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimvee) 
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Grafiek 1: Opzet eendagskuikens braad (bron: lv) 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Dierenverzorger-kleinveehouderij.aspx#.W_7CmttKjIU
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Laat minister Weyts het doek vallen over de verrijkte kooisystemen in Vlaanderen? 
 
In analogie met de onlangs goedgekeurde Waalse welzijnswet waarin verrijkte kooisystemen worden verboden 
(uitdoofscenario tot 2028) en onder druk van dierenrechtenorganisaties wil minister Ben Weyts (NV-A) dit 
verbod eveneens in het volgend regeerakkoord implementeren voor Vlaanderen. Dit heeft hij, althans niet met 
zoveel woorden, duidelijk laten blijken op de voorstelling van zijn beleidsbrief in de commissie Dierenwelzijn 
van het Vlaams Parlement. Net zoals Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden wil minister Weyts dat 
Vlaanderen een voortrekkersrol spelen waarin nieuwe voorstellen worden uitgewerkt over 
dierenwelzijnsthema’s die onvoldoende aan bod komen in de Europese regelgeving waar nood is aan 
verduidelijking of aanscherping. Mocht deze wetgeving erdoor komen zou deze strenger zijn dan de Europese 
regelgeving.  
 
Dit zou een nieuwe mokerslag betekenen in het gezicht van al diegene die nog maar recentelijk (in 2012), door 
het verbod op de klassieke batterijkooien door de Europese Unie, zijn omgeschakeld naar verrijkte 
kooihuisvestiging. Deze omschakeling vereiste grote investeringen van onze legkippenhouders. Om na enkele 
jaren al te moeten aanhoren dat hun investering tevergeefs is geweest is niet alleen onmenselijk maar betekent 
voor hen eveneens een totale kapitaalsvernietiging. 
 
Dat dit niet zonder weerwoord kan blijven lijkt duidelijk. Zeker aangezien er al jaren kooi-eieren vanuit Oekraïne 
rechtstreeks of via Polen op de Europese markt terecht komen, eieren uit DIE klassieke -en verrijkte 
kooisystemen waar de hennen aan zware bezettingen zitten die de EU verboden heeft en dit zonder dat er hier 
noch door Europa, noch door de dierenwelzijnsorganisaties iets aan gedaan wordt. Een parlementaire vraag 
hieromtrent werd echter genadeloos afgeblokt.  
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: eigen verslaggeving) 

 

Deadline registratie gebruiker van biociden van het gesloten circuit nadert 
 
Krachtens het Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014, 
herinneren wij u er graag aan dat u uw status als geregistreerde gebruiker van biociden van het gesloten circuit 
dient te bevestigen tegen uiterlijk maandag 31/12/2018. 
  
Gelieve u hiervoor met uw e-mailadres en paswoord aan te melden op de applicatie van het Gesloten Circuit via 
deze link. Verder hoeft u niets te doen. 
 
(Bron: Health Belgium) 

 
 

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 

 
  

https://sso.health.belgium.be/access/cdcservlet?realm=health&service=ldapService&goto=https%3A%2F%2Fapps.health.belgium.be%3A443%2Fagentapp%2FsunwCDSSORedirectURI%3Fgoto%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.health.belgium.be%253A443%252FbiocideFrontOffice%252F%252Fpages%252Fprivate%252Findex.xhtml%253Fdswid%253D-2184&refererservlet=https%3A%2F%2Fapps.health.belgium.be%3A443%2Fagentapp%2FsunwCDSSORedirectURI%3Fgoto%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.health.belgium.be%253A443%252FbiocideFrontOffice%252F%252Fpages%252Fprivate%252Findex.xhtml%253Fdswid%253D-2184&MajorVersion=1&MinorVersion=0&RequestID=s989a38980a72f9963e22bd3be5b170fa47580df3&ProviderID=https%3A%2F%2Fapps.health.belgium.be%3A443%2F%3FRealm%3D%252Fhealth&IssueInstant=2018-11-26T14%3A11%3A56Z&ForceAuthn=false&IsPassive=false&Federate=false
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 27/11/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 8,77 +0,00 9,17 +0,11 8,80 +0,19 9,73

72,5 +0,00 7,53 +0,00 7,93 +0,11 7,56 +0,19 8,49

67,5 +0,00 7,01 +0,00 7,41 +0,19 7,07 +0,21 7,89

62,5 +0,00 6,48 +0,00 6,88 +0,21 6,64 +0,23 7,24

57,5 +0,00 5,95 +0,00 6,35 +0,21 6,04 +0,23 6,41

52,5 +0,00 5,43 +0,00 5,83 +0,12 5,01 +0,16 5,12

47,5 +0,00 4,62 +0,00 4,82 +0,00 4,62 +0,00 4,82

42,5 +0,00 4,10 +0,00 4,30 +0,00 4,10 +0,00 4,30

XL +0,00 9,57 +0,00 9,97 +0,11 9,6 +0,19 10,53

L +0,00 7,81 +0,00 8,21 +0,19 7,87 +0,21 8,69

M +0,00 6,75 +0,00 7,15 +0,21 6,84 +0,23 7,21

S +0,00 5,22 +0,00 5,42 +0,00 5,22 +0,00 5,42

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 )

-0,01 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 21 november

-0,03 0,63 0,65 0,60 0,62

0,06 0,08

markt van 28 november

0,02-0,01 0,01

 week 46: 0,86 // week 47: 0,85 // week 48: 0,83

-0,01 0,75 0,77 0,74 0,76

+0,00 2,70 2,70

0,03 0,00

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

