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Extra zware soep = 

Half zware soep  - 

Lichte soep  - 

Vleeskippen = 

ABC + 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren   - 

Scharreleieren        - 

In dit nummer: 

 Agenda  

 26 bedrijven reeds vergoed voor afvoer en verwerking besmette mest  

 Slachterijgroep Doux overgenomen door een Frans – Saoedi-Arabisch 

consortium  

 Innovatieprijzen voor Nestborn en voor een online pluimveerechten 

veilingsite 

 Ei consumptie topt in het VK en de verkoop overtreft 1 miljard £ 

 Markten 

 

 

 

 

Agenda 

 25 mei: Opendag vleeskippenbedrijf familie Vangeloven (Mevakip), Houterstraat 18 te BREE. 

Welkom vanaf 17.00u in drie nieuwe vleeskippenstallen verbonden door een centrale gang. 

 29 mei:  Uitnodiging voor de 2de vergadering van de “Denktank ‘De Andere kip’. Meer info in 

verband met dit demonstratieproject vindt je hier. 

 

26 bedrijven reeds vergoed voor afvoer en verwerking besmette mest   
In de nasleep van de Fipronilcrisis voorzag minister Joke Schauvliege in haar steunmaatregelen 
tussenkomsten voor de vernietiging van de gecontamineerde mest. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Francesco Vanderjeugd vroeg in een tussenkomst naar een stand van zaken. De minister antwoordde dat 
in totaal er tot en met 6 april 2018, 10.990.231 kg met fipronil gecontamineerde mest werd verbrand. 
Hiervan werd 6.754.131 kg bij Indaver verbrand en 4.236.100 kg bij BMC in Nederland. Deze hoeveelheid 
werd afgevoerd vanuit 49 bedrijven.  

Er werd momenteel 473.600 euro (aan 26 bedrijven) uitbetaald door het Vlaamse Gewest als 
tegemoetkoming in de kosten voor de afvoer en verwerking van besmette mest. De federale regering 
spant een rechtszaak aan tegen de veroorzakers van deze crisis om diverse kosten en 
overheidstussenkomsten terug te vorderen. 

(Tekst en bron: persbericht F. Vanderjeugd) 

 

Slachterijgroep Doux overgenomen door een Frans – Saoedi-Arabisch consortium en 
niet door het Oekraïense MPH 

De handelsrechtbank van Rennes heeft het bod aanvaard waarbij het Franse pluimveeslachterijconcern 
Doux overgenomen wordt door een grotendeels Frans consortium. Hiervan maken LDC, Terrena, Plouray 
Poultry en Yer Breizh deel uit samen met Saria en het Saoedisch-Arabische Al Munajem.  

De slachterijgroep Doux verkeerde reeds een tijd in moeilijkheden en was recent onder curatele geplaatst. 
Door het toewijzen aan het consortium verwierp de rechtbank o.a. het bod van de Oekraïense MHP 
gigant. Deze laatste groep is op overnamepad in de EU om “gemakkelijker” pluimveevlees te kunnen 
importeren.  

De rechtbank motiveerde de toewijzing omdat de overname betere opportuniteiten biedt voor een verdere 
duurzame ontwikkeling van de Franse pluimveesector. Hierbij woog het behoud van de werkgelegenheid 
in de diverse vestigingen evenals een verdere ontwikkeling van de Franse pluimvee-industrie zwaar door.  

 

Landsbond 

file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/Uitnodiging%20Tweede%20Denktank.pdf
file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/Introductietekst%20De%20Andere%20Kip.pdf
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Het consortium heeft samen met de regionale diensten aangekondigd dat de nodige stappen zullen 
doorgevoerd worden om de activiteiten van het voormalige Doux te moderniseren maar eveneens de 
gelieerde activiteiten, zoals de voederfabricatie, de vermeerderings- en de broeierijactiviteiten in Bretagne, 
verder uit te bouwen. Zo zou er een nieuw slachthuis komen in Châteaulin (Departement Finistère). De 
Franse overheid en de lokale autoriteiten hebben alvast hun steun toegezegd aan de getroffen 
pluimveehouders in Bretagne en aan andere regio’s waar Doux actief was zoals Pays de Loire. 

(Tekst Pluimvee - Bron: WATT Poultry) 
 

De innovatieprijzen 2018 voor Nestborn en voor een online pluimveerechten 
veilingsite 
Jaarlijks worden op het Pluimveesymposium te Eersel zowel voor de vlees- als de legsector een 
innovatieprijs toegekend. Uit de inzendingen worden er voor beide 3 genomineerd. De deelnemers aan het 
symposium duiden dan mits stemming de uiteindelijke winnaars aan.  

Voor de ‘vlees’ inzendingen werd Nestborn, het in de stal uitkomst concept van de BHV groep, met ruime 
voorsprong verkozen boven een automatisch legnestontsmettingssysteem en de reinigingsrobot voor 
drinklijnen. 

Uit de genomineerden van de ‘leg’ inzendingen ging de online veilingsite, om pluimveerechten te 
vermarkten, met de prijs lopen. Hiermede zal het mogelijk zijn om vraag en aanbod van de rechten beter 
op elkaar af te stemmen en aldus tot een transparantere prijsvorming te komen van deze rechten. In 
Nederland moet men namelijk in het bezit zijn van pluimveerechten om pluimvee te kunnen houden of om 
uit te breiden. 

(Tekst: Pluimvee)  

 

Ei consumptie topt in het VK en de verkoop overtreft 1 miljard £   
In het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt de ei-consumptie de laatste jaren gestadig toe en de 
verkoopwaarde oversteeg voor de eerste maal 1 miljard pond, dit volgens het grootste VK ei-concern 
(Noble Foods Group). De gunstige trend in consumptie (6,4 miljard eieren in 2017) is o.a. te wijten aan het 
positieve imago dat eieren uitstralen. Zo kocht 96,1% van de huishoudens eieren, wat hoger is dan 
bijvoorbeeld alcoholische dranken (90,9%), chips (93,0%) of zelfs toiletpapier (93,1%)!  

Het toegenomen verbruik en het positieve imago worden aan een reeks factoren toegeschreven. Op 
sociale media zijn eieren bijvoorbeeld hot en gewenst en dikwijls gelinkt met andere populaire producten. 
Ook de positieve gezondheidsaspecten en de veelzijdigheid van eieren dragen bij tot een toename van de 
populariteit. Maar ook het feit dat in het VK de kippen overwegend (± 53%) gehouden worden in vrije 
uitloopsystemen wordt als een belangrijke factor aanzien voor het positieve imago. Algemeen worden 
eieren in het VK beschouwd als een goedkope, gezonde en veelzijdige voedingsbron.  

 (Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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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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 22/05/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,39 5,35 -0,39 5,95 -0,09 7,22 -0,11 7,72

72,5 -0,39 4,11 -0,39 4,71 -0,09 5,98 -0,11 6,48

67,5 -0,36 3,82 -0,36 4,42 -0,08 5,62 -0,10 6,08

62,5 -0,33 3,53 -0,33 4,13 -0,08 5,23 -0,10 5,66

57,5 -0,31 3,24 -0,31 3,84 -0,07 4,83 -0,09 5,15

52,5 -0,28 2,95 -0,28 3,55 -0,06 4,33 -0,06 4,43

47,5 -0,25 2,66 -0,25 3,26 -0,05 3,85 -0,05 4,35

42,5 -0,22 2,37 -0,22 2,97 -0,04 3,37 -0,04 3,87

XL 6,15 6,75 8,02 8,52

L 4,62 5,22 6,42 6,88

M 4,04 4,64 5,63 5,95

S 3,26 3,86 4,45 4,95

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 )

-0,02 0,02 0,04

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 16 mei

+0,00 0,51 0,53 0,51 0,53

0,00 0,02

markt van 23 mei

-0,05-0,02 -0,05

week 19: 0,86 // week 20: 0,87 // week 21: 0,89

+0,00 0,91 0,93 0,91 0,93

+0,00 1,50 1,50

-0,03 -0,07

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
GPA%20prijzen%20week%2020.pdf

