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Agenda 

 5 mei: Opendeur bio-leghennenbedrijf bij de familie Van Wynsberghe-Staelens te Sint-Laureins 

(Eerstestraat 50). U bent welkom vanaf 15u30. Voor meer informatie kan u hier terecht. 

 17 mei (braad) en 18 mei (leg): Pluimveesymposium te Eersel (N). 

Wallonië stelt dierenwelzijnscode op met verbod voor kooihuisvesting 
Vorige week heeft de Waalse Regering de allereerste Waalse dierenwelzijnswetgeving, de zogenaamde 
'Code Wallon du Bien-Etre Animal’, in eerste lezing goedgekeurd. Dit betekent niet dat de voorgestelde 
maatregelen reeds definitief en wetgevend zijn want deze ‘ambitieuze’ Code Wallon moet nog naar de 
Raad van Staat en eveneens besproken worden in de Commissie Leefmilieu. Pas daarna kan ze definitief 
goedgekeurd worden in plenaire zitting.  

Het is de Waalse Minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (CdH), die het initiatief nam voor het 
opstellen van de code. Specifiek voor onze sector is het verbod op het houden van legkippen in kooien 
erin opgenomen. Verrijkte kooihuisvesting  zal verboden zijn voor nieuwe bedrijven, voor bestaande 
bedrijven zal de milieuvergunning  bij kooihuisvesting niet worden verlengd. Uiterlijk tegen 2028 zullen alle 
bestaande kooibedrijven hun activiteiten moeten gestaakt hebben. 

Verder is een verbod opgenomen mbt het vastbinden van dieren, het levend plukken van dons maar niet 
wat het dwangvoederen van eenden of ganzen betreft (foie gras productie). Ook de voorgestelde straffen 
zijn niet mals. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: Website Minister Carlo Di Antonio) 
 

Ziekte van Newcastle bij hobbykippen in Herstal   
Vorige week maakte het FAVV bekend dat er Newcastle disease (ND) was vastgesteld bij sierkippen van 
een hobbyhouder in Herstal (provincie Luik). Dit is het eerste geval van ND bij hobbykippen sinds 1998. Er 
werd een beschermingsgebied van 500 meter rond de haard ingesteld, hierin bevinden zich geen 
professionele pluimveebedrijven. ND is een zeer besmettelijke virusziekte waarvoor vrijwel alle wilde en 
tamme vogels gevoelig zijn. 

Vaccinatie tegen de ziekte is verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en voor 
pluimvee en duiven die aan wedstrijden of verzamelingen deelnemen, maar biedt enkel bescherming als 
het correct werd uitgevoerd. Buiten het beschermingsgebied zijn geen extra maatregelen uitgevaardigd 
voor professionele bedrijven. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 

 

Landsbond 

http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-05-05%20Opendeur%20legkippenbedrijf%20Van%20Wynsberghe-Staelens.pdf
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Resultaten salmonella-analyses en serotypes bij Belgische pluimveetomen in 2017 

In 2017 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor salmonella bij leghennen 
(<2%), vleeskippen (<1%) en vleeskalkoenen (<1%). Bij fokpluimvee voldeed België echter niet aan deze 
doelstelling (1,76% en moet <1% zijn) en is er een verbetering van de salmonella-bestrijding nodig.  
Het Belgisch fokpluimvee bleef in 2017 tijdens de opfokfase vrij van de wettelijk bestreden serotypes maar 
was tijdens de productiefase te vaak positief, vooral voor Salmonella Infantis. 

Bij vleeskippen was in 2017 zowel het aantal in- als uitgangscontroles positief voor salmonella hoger dan 
in de voorgaande jaren. De eendagskuikens bleken vaak positief voor Salmonella Minnesota of 
Salmonella Enteritidis. Bij de uitgangscontroles blijft Salmonella Infantis het meest voorkomende serotype. 
Salmonella Java leek in 2015 en 2016 op de terugweg, maar stak in 2017 opnieuw de kop op. 

(Tekst en bron: DGZ) 
 

Stijgende trend van EU export van pluimveevlees bevestigd begin 2018 
Uit het EC marktsituatierapport van 19 april blijkt dat de export van Europees pluimveevlees met circa 
4,7% toegenomen is in jan-feb in vergelijking met vorig jaar. De import daarentegen nam af met zo’n 11%. 
In volume (ton) bedroeg de export zowat het dubbele van de import maar in waarde (euro) waren export 
en import quasi gelijk of de export werd aan veel lagere prijs afgezet dan de import. De import-export trend 
vastgesteld in 2016 en 2017 wordt hiermee bevestigd. Bemerk dat de EU, na Brazilië en de USA, de 3de 
grootste pluimveevleesexporteur is op wereldschaal.  

De EU uitvoer van pluimveevlees is gekenmerkt doordat aan er naar veel landen een vrijwel zelfde 
hoeveelheid geëxporteerd wordt : Oekraïne, Afrikaanse landen zoals Ghana en Benin maar ook naar het 
verre oosten zoals de Filipijnen en Hongkong. De export daarentegen naar Zuid Afrika loopt ook begin 
2017 verder terug. De import uit Brazilië is teruggevallen (o.a. omwille van vleesschandalen) en daardoor 
is Thailand nu de grootste importeur. Samen zijn deze 2 landen verantwoordelijk voor goed 70% van de 
totale pluimveevleesimport. De import vanuit Oekraïne nam verder sterk toe en de trend van vorig jaar 
(+66% in vergelijking met 2016) wordt duidelijk doorgetrokken. Het betreft hier vooral import die de 
toegestane quota omzeilt via een ‘speciale lijn’.   

(Tekst: Pluimvee – Bron: EC marktrapport)  
 

Legkippenbestand in de EU lichtjes toegenomen in 2016 
Uit het recente EC marktbericht “eieren” (19 april) blijkt dat er in 2016 390,7 miljoen legkippen, in de 28 EU 
landen, gehouden werden.  In vergelijking met 2015 (382,7 miljoen) is dit een toename met 2%. Verrijkte 
kooien is nog steeds de standaardhuisvesting met 55,9%. Binnen de alternatieve systemen zitten de 
meeste legkippen in volière (26,1%), gevolgd door vrije uitloop huisvesting (13,7%) en  bio (4,3%). 
Jaarlijks neemt (verrijkte) kooihuisvesting met 1-2% af met verschuiving naar voornamelijk vrije uitloop en 
bio productie. 

Na het kooiverbod vanaf 2012, en de afname van de legkippenstapel, herstelde het bestand snel en was 
in 2013 reeds hoger dan voor het verbod op klassieke kooihuisvesting. Na enkele jaren van een quasi 
constant bestand is in 2016 er dus terug een trend tot toename van de legkippenstapel. Benieuwd wat de 
gegevens voor 2017 zullen zijn. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: EC marktrapporten) 

 

Studenten KUL vragen medewerking voor hun enquête ivm vogelmijt 
Voor hun  projectwerk aan de KU Leuven, over de vroegtijdige detectie van vogelmijt bij leghennen, 
vragen studenten de medewerking van Belgische leghennenhouders voor hun enquête. De enquête kan 
worden ingevuld via volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLFSrWSJoIJhX4ZMiIH6G2edDUAMcsZIX6GBZYmziMYRqJA/vie
wform?usp=sf_link  
 

Inhoud Pluimvee Mei 
 Standpunt van de voorzitter  

 Resultaten van de salmonella analyses in 2017 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLFSrWSJoIJhX4ZMiIH6G2edDUAMcsZIX6GBZYmziMYRqJA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLFSrWSJoIJhX4ZMiIH6G2edDUAMcsZIX6GBZYmziMYRqJA/viewform?usp=sf_link
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 Verslag van de statutaire vergadering Oost Vlaanderen 

 Verslag van de statutaire vergadering Antwerpen 

 Diergeneeskunde: dode kippen vertellen het verhaal  

 Bedrijfsreportage 

 Onderzoek mbt reiniging en ontsmetting in de pluimveehouderij: de puntjes op de i 

 Hoe omgaan met asbest? 

 Oekraïne omzeilt de importregelgeving 

 Overzicht markten 2017 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo, berichten en kort nieuws  

 (Tekst: Pluimvee) 
 
 

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. 
  
 
 
 
 
 
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 1/05/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,10 6,51 -0,36 7,01 +0,00 7,79 -0,19 8,28

72,5 -0,10 5,27 -0,36 5,77 +0,00 6,55 -0,19 7,04

67,5 -0,09 4,91 -0,40 5,41 +0,00 6,18 -0,20 6,62

62,5 -0,09 4,54 -0,35 5,04 +0,00 5,80 -0,21 6,17

57,5 -0,08 4,18 -0,29 4,68 +0,00 5,33 -0,20 5,62

52,5 -0,07 3,82 -0,20 4,32 +0,00 4,66 -0,17 4,86

47,5 -0,07 3,45 -0,04 3,95 +0,00 4,03 +0,00 4,53

42,5 -0,06 3,09 +0,00 3,56 +0,00 3,50 +0,00 4,00

XL 7,31 7,81 8,59 9,08

L 5,71 6,21 6,98 7,42

M 4,98 5,48 6,13 6,42

S 4,05 4,55 4,63 5,13

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+0,00 -0,03

week 16: 0,86 // week 17: 0,86 //week18: 0,86

+0,02 0,86 0,88 0,88 0,90

-0,05 1,75 1,70

-0,01 -0,03

+0,00 0,04 0,06

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 25 april

-0,01 0,54 0,56 0,53 0,55

0,04 0,06

markt van 2 mei

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week16.pdf

