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

bezoekje aan onze Antwerpse stand (nr. 4422)! Kom uw aanwezigheid bevestigen op de stand en 

maak kans op een etentje voor 2 personen (enkel voor leden)! Klik hier voor meer informatie over de 

beurs. Op vrijdagavond wordt ook een pluimveeseminarie georganiseerd. Klik hier voor inschrijving. 

Vanuit West-Vlaanderen wordt een bus ingelegd: klik hier voor informatie en inschrijving! 

 20 februari: Studievergadering Provinciale Vereniging West-Vlaanderen rond uw rechten en plichten 

bij controle, vanaf 13u30 in Roeselare. Klik hier voor de uitnodiging. 

 Gulden ei-feesten 2018: voor info en inschrijvingen voor de ‘Eierboer’ kan u hier terecht.  

Lohmann België nodigt alle Belgische sectorgenoten uit de legpluimvee uit voor haar seminaries 

“UW TOEKOMST IN DE LEGPLUIMVEEHOUDERIJ” op 22 februari in Vosselaar en 15 maart in 

Zwijnaarde. Meer informatie over het PROGRAMMA en AANMELDEN: www.lohmannbelgie.be 

 

Salmonella-vrij EU-statuut voor Deense vleeskuikensector 
Na een jarenlange strenge aanpak van Salmonella, verwerft ook de Deense vleeskuikensector de 
Salmonella-vrije status van Europa. Finland en Zweden gingen het land reeds voor, en ook de Deense 
leghennensector kreeg eerder al de stempel ‘Salmonella-vrij’. ‘Salmonella-vrij’ is relatief, want er werd nog 
steeds in 0,3% van de geteste vleeskuikens een besmetting aangetroffen. De Deense aanpak bestaat erin 
om permanent controles op de pluimveestapels op de bedrijven te voeren, het voer een warmtebehandeling 
te laten ondergaan en een strikte discipline te handhaven voor wat de bioveiligheid betreft. Wanneer er toch 
een Salmonellabesmetting wordt gedetecteerd, wordt de toom geruimd. Dit gebeurt bij álle types Salmonella 
en niet bij een beperkt aantal zoals in de meeste andere landen.  
 
De nieuwe status heeft voor gevolg dat Denemarken enkel vlees zal aanvaarden dat aan dezelfde eisen 
voldoet voor wat betreft Salmonella. En dat leidt natuurlijk tot een hoerastemming bij producenten en 
verwerkers in Denemarken.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Nieuwe tarieven DGZ 
DGZ hanteert vanaf 1 februari nieuwe tarieven. De pluimveetarieven kan u via deze link bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: DGZ) 
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http://www.agridagen.be/
http://www.agridagen.be/content/inschrijving-seminarie
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-01-31%20Busreis%20Agridagen(1).pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-02-20%20Studienamiddag%20West-Vlaanderen.pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Flyer_eierboer%202018.pdf
http://www.lohmannbelgie.be/
http://www.dgz.be/sites/default/files/2018.02.01%20-%20Tarievenlijst%20PLUIMVEE.pdf
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Mestbankloket niet beschikbaar dit weekend 
Dit weekend (17 en 18 februari) zullen de website en de VLM-loketten (Mestbankloet en e-voorkooploket) 
niet beschikbaar zijn omdat het datacenter wordt verhuisd.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Uitbreiding slachtcapaciteit Nederlandse vestiging 2 Sisters 
2 Sisters Storteboom gaat een nieuw luchtzuiveringssysteem gebruiken in zijn slachterij in het Groningse 
Kornhorn (NL). Het bedrijf vraagt in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor luchtzuivering ook 
ruimte om de verwerkingscapaciteit naar de toekomst toe te kunnen opdrijven. Momenteel worden er zo’n 
245.000 vleeskuikens per dag geslacht, maar men wil dit opdrijven naar zo’n 440.000 per dag. Het is echter 
nog niet de bedoeling om onmiddellijk deze forse uitbreiding te gaan doen gezien dit ook aanpassingen 
vraagt van het productieproces. Volgens de directeur van Storteboom wordt de uitbreiding nu al 
aangevraagd om toekomstbestendig te zijn.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Export Nederlandse eiproducten naar Canada mogelijk 
Sinds begin deze week mogen een aantal Nederlandse bedrijven eiproducten naar Canada exporteren. Zij 
verkrijgen een certificaat met daarin de voorwaarden die Canada oplegt aan de invoer van eiproducten uit 
de EU en hoe de exporteurs daaraan kunnen voldoen. Het zijn enkel die bedrijven, die door Canada zelf zijn 
goedgekeurd, die eiproducten naar Canada mogen uitvoeren. In Nederland gaat het om 8 bedrijven die dit 
vanaf nu kunnen doen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Nieuwe definitie vrije uitloop in Australië 
De Australische overheid heeft een nieuwe definitie ingesteld voor eierproducenten met vrije uitloop. Deze 
zou in april van kracht worden. Bij vrije uitloop-eieren moeten de hennen een betekenisvolle en regelmatige 
toegang hebben tot de vrije uitloop tijdens daglicht in hun legcyclus. Ze moeten buiten kunnen rondlopen en 
foerageren en er mogen maximaal 10.000 leghennen per hectare zitten. Dit wordt ook duidelijk 
weergegeven op de verpakking. De bezettingsdichtheid verdeelde de natie want welzijnsorganisaties zijn 
van mening dat er maar maximaal 1.500 dieren per hectare zouden mogen zitten. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld)  
 
 

 
 

 

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 

  

http://pluimvee.be/magazine/87
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. 
  
 
 
 
 
 
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 13/02/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 -0,05 8,05 +0,07 12,05 -0,08 12,11

72,5 +0,00 6,31 -0,05 6,81 +0,07 10,81 -0,08 10,87

67,5 +0,00 5,87 -0,05 6,44 +0,04 10,48 -0,07 10,44

62,5 +0,00 5,44 -0,04 5,97 +0,01 10,12 -0,04 9,99

57,5 +0,00 5,00 -0,04 5,49 -0,01 9,59 -0,01 9,46

52,5 +0,00 4,57 -0,04 5,02 +0,00 8,65 +0,00 8,52

47,5 +0,00 4,13 -0,03 4,45 +0,00 7,75 +0,00 7,75

42,5 +0,00 3,70 -0,03 3,97 +0,00 6,88 +0,00 6,88

XL 8,35 8,85 12,85 12,91

L 6,67 7,24 11,28 11,24

M 5,80 6,29 10,39 10,26

S 4,73 5,05 8,35 8,35

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 )

0,07+0,00 0,05

week 5: 0,84 // week 6: 0,84 // week 7: 0,84

+0,02 0,85 0,87 0,87 0,89

+0,00 2,15 2,15

0,07 0,05

+0,00 0,12 0,14

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 7 februari markt van 14 februari

+0,02 0,63 0,65 0,65 0,67

0,12 0,14

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week06.pdf

