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In dit nummer: 

 Nieuwe taakverdeling van de leiding op het Proefbedrijf te Geel 

 Federale overheid is gestart met evalueren van de schadedossiers 

voor ‘fipronil’ getroffen legkippenbedrijven  

 Terug  een bedrijf in Nederland  met te hoge fipronil waarde in eieren 

 In de EU zitten nu bijna 50% van de legkippen in niet kooisystemen 

 Sterk toegenomen zelfvoorzieningsgraad van gevogeltevlees    

 Ei-consumptie vertoonde een lichte afname in 2017  

 Binnen het vleesconsumptiepakket blijft kip bekoren 
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Nieuwe taakverdeling van de leiding op het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel 
Om blijvend te kunnen antwoorden op de vragen van de pluimveesector én van het groeiende 
praktijkbedrijf, heeft de provincie Antwerpen gekozen om over te stappen op een nieuwe 
arbeidsorganisatie. Voortaan zal het Proefbedrijf Pluimveehouderij werken met een inhoudelijk manager 
(Johan Zoons) en een operationeel manager (Sofie Cardinaels) die samen de opdrachten van het 
praktijkbedrijf in goede banen leiden en verantwoording afleggen aan het dagelijks bestuur.  

(Bron: Nieuwsbrief Proefbedrijf) 

Federale overheid is gestart met evalueren van de compensatieschade voor ‘fipronil’ 
getroffen legkippenbedrijven 
Op de vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick aan Minister Ducarne, in verband met de stand van zaken 
voor de compensatieregeling van ‘fipronil’ getroffen legkippenbedrijven, blijkt dat reeds 8 dossiers positief 
geëvalueerd zijn en tot uitbetaling kan overgegaan worden voor een gezamenlijke bedrag van 564.000 
euro. Acht andere bedrijven zijn in onderzoek maar moeten nog wachten op hun voorstel voor 
compensatie omdat er nog extra bewijsmateriaal nodig is. In totaal zijn er 78 dossiers overgemaakt en de 
bedoeling is om voor de verlofperiode deze allemaal te behandelen. 

De fipronilcrisis is erkend als onvoorzien incident, waardoor getroffen bedrijven een beroep konden doen 
op een vergoeding van het federaal Voedselagentschap FAVV, voor alle materiële kosten. Voor alle 
kosten die niet gedekt zijn door die compensatie, maakte landbouwminister Ducarme een extra budget 
van 15 miljoen euro vrij. De minister maakt zich sterk dat dit budget zal volstaan om alle kosten te kunnen 
vergoeden.  

Getroffen zelfstandigen konden na de fipronilcrisis ook vragen om hun sociale bijdragen uitgesteld te 
betalen. Maar op deze compensatie werd geen beroep gedaan in de ingediende dossiers. 

(Tekst en bron: VILT)  

In Nederland is terug een bedrijf op slot met te hoge fipronil waarde in eieren 
Na steekproefsgewijs onderzoek in een Nederlandse supermarkt bleken de eieren van een 
leghennenhouder met vrije uitloop, in Tilligte, positief (boven de norm) voor fipronil. Vorige vrijdag werden 
op het bedrijf de 3.000 leghennen geruimd en de 45.000 eieren, die nog op voorraad waren, werden 
vernietigd. De legkippenhouder vermoed dat de besmetting mogelijks veroorzaakt is door opname van 
aarderesten die de kippen opgepikt hebben van de grond waar fipronil besmette mest gelegen heeft. 

Verder zijn in Nederland nog 115 bedrijven gedeeltelijk op slot door de fipronil problematiek. Van  die 
bedrijven zijn er 48 geblokkeerd door te hoge fipronilwaarden in de mest.  

Bij ons is er geen enkel bedrijf meer geblokkeerd door het FAVV maar speurders van het Brussels gerecht 
zijn dinsdagochtend bij het FAVV binnengevallen in het kader van een gerechtelijk onderzoek na het 
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vermoeden dat er vorig jaar verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren. Het Brussels 
parket heeft voorlopig geen commentaar over de beweegredenen van de huiszoeking . 

(Tekst  Pluimvee - Bron: Pluimveeweb en Boerderij)  

In de EU zitten nu bijna 50% van de legkippen in niet kooi-systemen 
Uit de recent gepubliceerde statistieken in verband met het aantal legkippen en het houderijsysteem in de 
28 landen van de EU blijkt dat bijna de helft van de kippen (46,9%) reeds in niet kooi systemen gehouden 
werden in 2017. In verrijkte kooien waren nog iets meer dan de helft van de kippen (53,1%) gehuisvest 
terwijl dit voor scharrelsystemen 26,5% bedroeg en met vrije uitloop 15,3% en volgens bio-normen 5%.  

Dat er binnen Europa grote verschillen zijn tussen Noord en Zuid is wel bekend.  Zo bedraagt vrije uitloop 
in bijvoorbeeld Italië, Spanje maar ook Polen minder dan 6% en is verrijkte kooihuisvesting er nog veruit 
de dominante huisvestingsvorm.  Volière(scharrel)huisvesting wordt daarentegen overwegend toegepast 
in Duitsland (63%) en Nederland (60%). 

Wat ons land betreft, voor de eerste maal worden er meer scharrelkippen opgegeven (42,6%) dan kippen 
in verrijkte kooisystemen (39,3%). 

De top 5 wat betreft het aantal legkippen is Duitsland (62,6 miljoen), gevolgd door Franrijk (49,1 miljoen), 
Spanje (46,7 miljoen), Polen (46,3 miljoen) en het VK (44,1 miljoen).   

(Tekst Pluimvee -  Bron: EU))  

Sterk toegenomen zelfvoorzieningsgraad van gevogeltevlees in ons land   
Uit de statistieken van de zelfvoorzieningsgraad van pluimveevlees is een sterk toegenomen trend te zien. 
In de periode 2012-2014 schommelde de zelfvoorziening rond de 130% maar door de toegenomen 
productie en de jaarlijkse afname van de vleesconsumptie is de zelfvoorziening voor gevogeltevlees 
intussen opgelopen tot 192%.  

In 2012 bedroeg de pluimveevleesproductie 410.000 ton slachtgewicht. In 2017 was dit opgelopen tot 
463.000 ton slachtgewicht. 

(Tekst Pluimvee -  Bron: statistieken op VLAM.be) 

Ei-consumptie lichtjes gedaald in 2017 
In 2017 at de Belg thuis gemiddeld zo’n 71 eieren per capita. Dit is een daling met 3% ten opzichte van 
2016. Een duidelijke reden voor de gedaalde consumptie is niet aan te duiden. In opdracht van VLAM 
onderzocht GfK of de fipronil-crisis hier iets mee te maken had.  

Toch bleek de consumptie van eieren minder drastisch gedaald dan aanvankelijk werd gevreesd na de 
uitbraak. Naar het einde van het jaar toe bleven de maandcijfers van 2017 wel consequent onder deze van 
2016. Dit had niet zozeer te maken met het feit dat mensen schrik hadden gekregen om eieren te 
consumeren, maar kan eerder te wijten zijn aan het verminderde aanbod van de eieren.  

In 2017 verloren de vrije uitloop-eieren verder terrein (-2%). Dit aandeel werd overgenomen door de 
scharrels en de bio die beiden met een procentje stegen. Scharrels eindigden zo op 65%, terwijl bio aftikte 
op 9%. De plaatsen waar de consumenten hun eieren haalden bleven dezelfde dan in 2016. De grote 
supermarkten vormden ook hier de belangrijkste aankoopplaats (45%), terwijl de hard discounters met 
32% quasi status quo bleven t.o.v. het jaar ervoor. Buurtsupermarkten verwelkomden 2% meer 
eierconsumenten (totaal: 15%). 

(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM en GfK Belgium)  

Binnen het vleesconsumptiepakket blijft kip bekoren, maar licht dalend verbruik 

Dat de Belgen jaar na jaar minder tuk zijn op vlees was al langer duidelijk. Uit de GfK-cijfers blijkt nu dat 
de Belg vorig jaar gemiddeld nog 28,6 kg vlees kocht (zowel rood vlees als gevogelte & wild). Dat is een 
daling met meer dan 4% ten opzichte van 2016. Maar deze daling in totaal vleesverbruik is niet door te 
trekken naar het kip-segment. Wanneer het kip-aandeel afzonderlijk wordt bekeken, werd in 2017 voor kip 
zelfs een stijging van 4% gemeten! Per capita at de Belg gemiddeld 8,4 kg kip (vers + diepvries) in 2017. 
Men kan dus besluiten dat kip zeker niet aan populariteit moet inboeten.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM en GfK Belgium)  
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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 29/05/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN
vorige week vorige week vorige week vorige week

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,05 5,35 5,40 +0,05 5,95 6,00 -0,07 7,22 7,15 -0,14 7,72 7,58

72,5 +0,05 4,11 4,16 +0,05 4,71 4,76 -0,07 5,98 5,91 -0,14 6,48 6,34

67,5 +0,04 3,82 3,86 +0,04 4,42 4,46 -0,08 5,62 5,54 -0,14 6,08 5,94

62,5 +0,04 3,53 3,57 +0,04 4,13 4,17 -0,07 5,23 5,16 -0,15 5,66 5,51

57,5 +0,04 3,24 3,28 +0,04 3,84 3,88 -0,08 4,83 4,75 -0,15 5,15 5,00

52,5 +0,03 2,95 2,98 +0,03 3,55 3,58 -0,09 4,33 4,24 -0,09 4,43 4,34

47,5 +0,03 2,66 2,69 +0,03 3,26 3,29 -0,09 3,85 3,76 -0,09 4,35 4,26

42,5 +0,02 2,37 2,39 +0,02 2,97 2,99 -0,08 3,37 3,29 -0,08 3,87 3,79

XL 6,15 6,20 6,75 6,80 8,02 7,95 8,52 8,38

L 4,62 4,66 5,22 5,26 6,42 6,34 6,88 6,74

M 4,04 4,08 4,64 4,68 5,63 5,55 5,95 5,80

S 3,26 3,29 3,86 3,89 4,45 4,36 5,0 4,86

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 )

-0,05+0,00 -0,07

week 20: 0,87 // week 21: 0,89 // week 22: 0,89

+0,02 0,91 0,93 0,93 0,95

-0,10 1,50 1,40

-0,05 -0,07

+0,00 0,00 0,02

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 23 mei

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

0,00 0,02

markt van 30 mei
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