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

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

 23 maart: Opendeur 2 nieuwe braadkippenstallen van 14 tot 19 u bij de familie Godschalk-Lauwers in 

Poppel (Heesdijk 37) 

 30 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen om 19u in Domein De Putten te Kasterlee. Voor het 

volledige programma en inschrijving kan u hier terecht. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. U bent van harte welkom om 19u30 in feestzaal 

Breughel voor een gezellig samenzijn. Voor meer informatie kan u hier terecht.  

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 

 

FAVV waarschuwt voor keuze producten bij reiniging & ontsmetting 

Het FAVV stuurde deze week een mededeling door rond het gebruik van producten voor reiniging en 
ontsmetting van de pluimveestallen. De biociden die in de stal gebruikt worden, moeten in overeenstemming 
zijn met de geldende wetgeving. Enkel de biociden die een toelating hebben verkregen om in België in 
de handel gebracht te worden, mogen gebruikt worden op het Belgische grondgebied.  
 
Met de recente fipronil-crisis in het achterhoofd vraagt het FAVV met aandrang om u niet te laten verleiden 
tot een wondermiddel dat alleen gekend is door enkele ingewijden. Dit kan – zoals gekend – zeer grote 
gevolgen hebben! U kan een lijst van toegelaten biocides terugvinden op de website van de FOD 
Volksgezondheid via deze link. Als er vragen of twijfels zijn, wordt verwezen naar het contactpunt: 
info.biocides@milieu.belgie.be. De volledige mededeling van het FAVV kan u hier nalezen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Werking FAVV onder de loep 

In de nasleep van het Veviba-schandaal, zullen er niet 1 maar 2 externe audits worden uitgevoerd rond het 
functioneren van het FAVV. In een eerste audit zal het specifiek gaan rond de controleprocedures die het 
FAVV volgt wanneer er een gerechtelijk onderzoek loopt. Een tweede audit zal gaan rond de interne 
werking en de structuren van het FAVV. Volgens federaal minister van landbouw Ducarme moeten de 
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resultaten van beide audits tegen de zomer gekend zijn. Dit kan dan mogelijks leiden tot hervormingen 
binnen het FAVV.  
 
Vandaag besliste minister Ducarme ook om het FAVV een bijkomend programma op te leggen voor 
controles in de vleessector. De bedoeling is om in de 106 slachthuizen, 476 versnijderijen en 478 
koelinstallaties 1 onaangekondigde controle supplementair per trimester te doen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 

Nederland bijna aan einde van 16-weken ophokplicht 

Eind volgende week (30 maart) is het 16 weken geleden dat de algemene ophokplicht in Nederland werd 
afgekondigd. Gevolg daarvan is dat de vrije uitloop-eieren hun stempel van vrije uitloop verliezen en als 
scharrel bestempeld moeten worden. De onderhandelingen met de supermarkten verlopen zeer moeizaam. 
Het lijkt erop dat de supermarkten de vrije uitloop-eieren niet met een speciaal doosje of met een speciale 
sticker erop in de rekken zullen leggen. De meeste Nederlandse supermarkten deden dit vorig jaar ook niet.  
 
Minister Schouten onderzoekt intussen of het regionaal opheffen van de ophokplicht verantwoord en ook 
mogelijk is. Indien dit niet zo is, vrezen de getroffen leghennenhouders voor grote gevolgen. Niet alleen is er 
het probleem van de verloren waarde van de eieren, maar ook bestaat de kans dat buitenlandse afnemers 
op zoek gaan naar andere leveranciers. Nederland is dit jaar immers het enige Europese land met een 
algemene ophokplicht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Europese pluimveevleesexport naar Zuid-Afrika 

Vorige week werd een rapport vrijgegeven van een Europese delegatie naar Zuid-Afrika. Zij klagen het feit 
aan dat er al meer dan een jaar geen import is van Europees pluimveevlees naar het land en dat ze worden 
zwartgemaakt door de lobby van de Zuid-Afrikaanse pluimvee-industrie. De exportproblemen naar Zuid-
Afrika startten in de winter van 2016-2017 na enkele uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in een aantal 
Europese landen.  
 
In het rapport wordt aangehaald dat er valse beschuldigingen gemaakt werden in officiële rapporten en dat 
deze in de media ginds werden gedeeld. Er stond o.a. in dat de Europese kip die werd geëxporteerd naar 
Zuid-Afrika van mindere kwaliteit was ten opzichte van wat in Europa geconsumeerd werd (‘trash’) en dat er 
kip verkocht werd aan prijzen waar de lokale producenten niet aan kunnen produceren (‘dumping’). Europa 
spreekt deze beschuldigingen tegen en wijst Zuid-Afrika erop dat na de ban van Europees pluimveevlees 
deze vervangen werd door import uit andere landen zoals de Verenigde Staten en Brazilië, maar niet door 
de binnenlandse productie. De import uit de niet-EU-landen was in 2017 4x zo hoog als in 2016.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

“Primeur” voor Thais pluimveebedrijf 

Zo’n 60 pluimveebedrijven die vallen onder Charoen Pokphand Foods PCL (CPF), Thailands grootste agro-
industriële conglomeraat, kregen het nationale certificaat TLS 8001-2553 toegewezen, wat erop wijst dat de 
rechten en het welzijn van de werknemers worden nageleefd. Dat maakt van CPF het eerste bedrijf in de 
Thaise pluimveesector die deze standaard verwerft. Volgens het management kregen alle arbeiders van het 
bedrijf een degelijke training. De audits keken onder meer naar de werkdruk en naar de gewoontes op de 
bedrijven om zo te zien of alles in overeenstemming was met de internationale humane rechten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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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 20/03/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 +0,00 9,19 -0,46 11,43 -0,44 11,51

72,5 +0,00 6,31 +0,00 7,95 -0,46 10,19 -0,44 10,27

67,5 +0,00 5,87 +0,00 7,50 -0,46 9,88 -0,41 9,86

62,5 +0,00 5,44 +0,00 6,95 -0,46 9,53 -0,45 9,41

57,5 +0,00 5,00 +0,00 6,39 -0,45 9,00 -0,45 8,87

52,5 +0,00 4,57 +0,00 5,84 -0,42 8,01 -0,42 7,88

47,5 +0,00 4,13 +0,00 5,19 -0,38 7,09 -0,38 7,09

42,5 +0,00 3,70 +0,00 4,64 -0,34 6,29 -0,34 6,29

XL 8,35 9,99 12,23 12,31

L 6,67 8,30 10,68 10,66

M 5,80 7,19 9,80 9,67

S 4,73 5,79 7,69 7,69

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 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 14 maart markt van 21 maart

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

0,07 0,09

0,02-0,01 0,01

week 10: 0,86 // week 11: 0,86 // week 12: 0,86

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

+0,00 2,15 2,15

0,03 0,00
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http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week11.pdf

