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Agenda 
 2 maart: Statutaire Algemene Vergadering West-Vlaanderen vanaf 19u30 in ‘Domein Vossenberg’ 

te Hooglede (Hogestraat 194). Voor meer informatie en inschrijving kan u hier terecht.  

 6 maart (19u Geel) – 13 maart (13u30 Geel) – 21 maart (13u30 Tielt (VIVES)): Sectormiddagen 

vleeskuikens van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 12 maart (19u Geel) – 14 maart (13u30 Geel) – 20 maart (13u30 Tielt (Shamrock)): Sectormiddagen 

leghennen van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 23 maart: Statutaire Vergadering Limburg met voorafgaand een bezoek aan een kaasmakerij in 

Hamont-Achel. Voor meer informatie en inschrijving kan u hier terecht. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen. Meer informatie volgt. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. Meer informatie volgt. 

Vacature 
 Proefbedrijf Antwerpen is op zoek naar een operationeel manager; Provincie Antwerpen naar een 

diensthoofd landbouw- en plattelandsbeleid. 

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 

 

Uitbraak vogelgriep in Nederland lijkt beperkt tot 1 bedrijf 
Afgelopen zondag raakte bekend dat er op een vermeerderingsbedrijf in het Nederlandse Oldekerk 
(Groningen) een uitbraak was van H5-vogelgriep. Maandag kwam de bevestiging dat het om H5N6-
vogelgriep gaat. De aanwezige 36.000 vogels werden onmiddellijk geruimd om verspreiding van het virus te 
voorkomen. In de zone van 3 km rond het bedrijf lagen nog 2 andere pluimveebedrijven. Zij werden 
bemonsterd, maar hier werd geen virus aangetroffen.  
 
Onmiddellijk nadat AI vastgesteld was, werd binnen de 10 km een vervoersverbod afgekondigd met 
betrekking tot eieren, pluimvee, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook vleeskuikenslachterij van 2 Sisters 
Storteboom in Kornhorn lag in dit gebied. Doordat er geen virus werd aangetroffen op de 2 andere 
bedrijven, werd nu een corridor geopend naar dit slachthuis en kunnen ze opnieuw slachten. Voor de afvoer 
van consumptie-eieren werden in het 10km-gebied pakstations aangewezen. 
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Nr. 9 – week 9 

Markten week 9 tov week 8 

Extra zware soep = 

Half zware soep - 

Lichte soep - 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  =/+ 

Scharreleieren     =/+/- 
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In België worden geen extra maatregelen genomen, maar het FAVV hamert er nogmaals op om alert te 
blijven voor insleep van het virus. Het is van cruciaal belang om alle bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf 
strikt na te leven! 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Nederlandse Rijksoverheid) 
 
 

Einde Mercosur-onderhandelingen toch nog niet voor direct? 
Terwijl de Europese Commissie en Duitsland overtuigd zijn van een snelle afloop van de Mercosur-
onderhandelingen, heeft België toch zijn twijfels hierover. Dat verkondigde Minister van Buitenlandse Zaken 
Didier Reynders. Volgens hem is de discussie rond de auto-industrie en de landbouw nog lang niet 
afgelopen. België heeft, samen met Frankrijk en Ierland, duidelijk bezwaren gesteld rond de landbouw-
discussie (waarbij ook het tariefvrij contingent voor pluimvee vanuit Mercosur zou opgetrokken worden).  
 
Verder stond voor de Europese Ministers in het Bulgaarse Sofia ook een discussie op het programma over 
hoe ze een antwoord kunnen bieden op de bedreigingen van de Amerikaanse President Trump. Die is de 
mening toegedaan dat de Verenigde Staten sterk benadeeld worden door het Europese handelsbeleid en 
waarschuwt voor ‘erg grote’ gevolgen. Europees Commissaris voor Handel Malmström: “Als hij hard 
toeslaat, zullen we natuurlijk tegenmaatregelen nemen”.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Mestbank herinnert aan uitrijverbod op bevroren ondergrond 
Sinds 16 februari is het reguliere uitrijseizoen voor mest opnieuw van start gegaan. Door de strenge vorst de 
afgelopen dagen, is de ondergrond echter bevroren en daarop is het verboden om mest uit te rijden. De 
aanwezige gewassen nemen momenteel geen nutriënten op en er is een enorm risico op afspoeling van de 
meststoffen indien ze toch zouden worden opgebracht. Vanuit milieukundig oogpunt is het best te wachten 
tot de ondergrond volledig ontdooid is want pas dan dringen de meststoffen ook daadwerkelijk door tot in de 
bodem.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM)  
 
 

Geen kooi-eieren meer in Franse supermarkten 
De Franse minister van Landbouw Travert kondigde vorige week aan dat er geen kooi-eieren meer als 
tafelei verkocht zullen worden in de Franse supermarkten vanaf 2022. Een aantal Franse supermarkten 
waren hier reeds eerder mee gestopt: Monoprix in 2016 en Carrefour vanaf 2020. De Franse minister haalt 
zich hiermee de woede van de pluimveesector op de hals. Zij hadden eind vorig jaar immers het plan 
voorgelegd om tegen 2022 50% van de leghennen in alternatieve huisvestingssystemen te krijgen. 
Momenteel zitten nog zo’n 2/3 van de Franse leghennen in verrijkte kooien. De omschakeling gaat de sector 
veel geld kosten en ze weten niet waar ze dit moeten halen. Gevreesd wordt dat er zeer veel leghennen-
bedrijven over de kop zullen gaan en dat dit zal leiden tot een ‘explosie’ van de import en een grote 
toename van de prijzen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Overtredingen in Amerikaanse pluimveeverwerkingsbedrijven 
Uit resultaten van een onderzoeksbureau en The Guardian is gebleken dat er heel wat hygiënegebreken 
werden aangetroffen in grote verwerkingsbedrijven van zowel pluimvee, varken als rund. De inbreuken 
hadden betrekking op een slechte reiniging, besmetting van karkassen en andere onhygiënische 
omstandigheden. Uit ongepubliceerde resultaten bleek dat vuile stukken kip (besmeurd met uitwerpselen) of 
van de band gevallen, gewoon weer in het productiesysteem werden gegooid na afgespoeld te zijn met 
chloor. Vuile vloeren werden afgespoten net naast de (werkende) productielijn. Afvoeren raakten verstopt 
waardoor het vuil water over de vloer stroomde enz. 
 
Het rapport toont 15.000 inbreuken aan in 13 grote roodvlees- en pluimveeverwerkende bedrijven tussen 
2015 en 2017. Ook één van de grootste pluimveeverwerkende bedrijven van Amerika, nl. Pilgrim’s Pride, 
werd vernoemd. JBS, die eigenaar is van Pilgrim’s Pride gaf reeds aan dat alle incidenten onmiddellijk 
werden aangegeven en er nooit enig gevaar was voor de consument.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld)  



   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

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 27/02/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 +0,39 8,54 +0,03 12,09 -0,02 12,20

72,5 +0,00 6,31 +0,39 7,30 +0,03 10,85 -0,02 10,96

67,5 +0,00 5,87 +0,36 6,89 +0,01 10,56 +0,00 10,55

62,5 +0,00 5,44 +0,33 6,38 +0,00 10,23 +0,00 10,10

57,5 +0,00 5,00 +0,31 5,88 -0,01 9,71 -0,01 9,58

52,5 +0,00 4,57 +0,29 5,38 -0,01 8,71 -0,01 8,58

47,5 +0,00 4,13 +0,26 4,77 +0,00 7,76 +0,00 7,76

42,5 +0,00 3,70 +0,24 4,27 +0,00 6,89 +0,00 6,89

XL 8,35 9,34 12,89 13,00

L 6,67 7,69 11,36 11,35

M 5,80 6,68 10,51 10,38

S 4,73 5,37 8,36 8,36

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 )

0,04-0,01 0,03

week 7: 0,84 // week 8: 0,85 // week 9: 0,85

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

+0,00 2,15 2,15

0,05 0,02

-0,01 0,10 0,12

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 21 februari markt van 28 februari

+0,00 0,68 0,70 0,68 0,70

0,09 0,11

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week08.pdf

