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Agenda 

 20-22 juni: VIV beurs te Utrecht. Focust op pluimvee en de verwerking van pluimveevlees en 
eieren. 

 11-14 september: SPACE beurs te Rennes (F). 

 6 november: trefdag voor pluimveehouders georganiseerd door de prov. West Vlaanderen te 

Roeselare. 

Ziekte van Newcastle of pseudovogelpest vastgesteld bij sierhouders 

Het FAVV heeft de ziekte van Newcastle of pseudovogelpest vastgesteld bij sierkippen van drie 
hobbyhouders in de gemeenten Kessel (provincie Antwerpen), Verviers (provincie Luik) en Soignies 
(provincie Henegouwen). In de getroffen gemeenten werden alle vereiste maatregelen genomen om de 
ziekte te bestrijden: rond de besmetting werd een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend. Binnen 
deze zone zijn verzamelingen verboden en is er een verplichte vaccinatie van alle pluimvee en duiven. 
Deze maatregelen blijven gelden gedurende 21 dagen. 

Eind april was er ook al een geval van de ziekte van Newcastle bij hobbykippen in Herstal (provincie Luik). 
Het FAVV benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee 
gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is 
vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders raadt het FAVV de vaccinatie sterk aan. 

(Tekst: DGZ - Bron: FAVV) 

Hoog pathogene vogelgriep op Bulgaarse legkippenbedrijven  

Recent deelde de ‘World Organization for Animal Health (OIE)’ verschillende besmettingen met het HPAI 
virus mee in Bulgarije. Er is sprake van een gezamenlijk verlies (dood of geëuthanaseerd) van 39.000 
kippen door een variant van het H5N8 virus. Maar nu zou ook  een zeer groot legkippenbedrijf besmet zijn 
(515.000 kippen) in Donchevo in de Dobrich provincie. Twee aangetaste stallen zouden leeg gemaakt zijn 
en hiermee hoopt men de toestand onder controle te hebben.   

Verder meldt het OIE ook een besmetting op een (hobby)bedrijf in Rusland waar 99 stuks pluimvee bij 
betrokken zijn. Vermelden we tenslotte dat in Noord Ierland er een 2de besmette wilde gans gevonden 
werd met het H5N6 HPAI virus. Of de dreiging van vogelgriep blijft ook in Europa gelden naast de steeds 
terugkerende meldingen in China, Taiwan, Indië, … 

(Tekst Pluimvee - Bron: WATTAgNET)  
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Animal Rights viseert vleeskippensector met undercoverbeelden van laden en 
transport 

Gisteren verspreidde Animal Rights undercoverbeelden die een medewerker van hen genomen heeft 
tijdens het laden van kippen. Hierin klaagt deze organisatie niet alleen het vang- en laadproces aan maar 
ook de volledige productiewijze van vleeskippen.   

Op vraag van Minister Weyts is vorig jaar, gezamenlijk door alle geledingen van de braadkippensector, 
een actieplan en engagementen opgesteld (regie in handen van VEPEK) om o.a. het aantal dood 
aangevoerde kippen terug te dringen. Zowel voor het vangen, laden, vervoer als het lossen op het 
slachthuis zijn ‘verantwoordelijkheden’ opgesteld. In het convenant (ministerie – slachterijen), dat bij de 
minister voor ondertekening ligt, is dit actieplan opgenomen. Danny Coulier, als voorzitter van de Vlaamse 
Bedrijfspluimveehouders vzw, benadrukt dat hij niet aanvaardt dat alle verantwoordelijkheid nu naar de 
producent doorgeschoven wordt maar dat de  terugkoppeling met transportgegevens, containers en 
belading door deze schakels ernstig moet doorgevoerd worden. Enkel hierdoor kunnen eventuele 
mistoestanden, die hij ten zeerste betreurt, voorkomen worden.   

(Tekst  Pluimvee)  

Aantal pluimveebeslagen licht gestegen in 2016 en 2017  

Het recent vrijgegeven jaarverslag van Diergezondheid Vlaanderen (DGZ) bevat veel interessant 
cijfermateriaal. Het geeft een mooi overzicht van de ziekteproblematiek en -preventie tijdens het afgelopen 
jaar. Maar ook kan hier het aantal actieve beslagen bij de verschillende diersoorten teruggevonden 
worden. Voor rundvee en varkens zette de dalende trend zich door in zowel 2016 als 2017. Wat  pluimvee 
betreft, de dalende trend kwam in 2015 (1134 beslagen) tot stilstand terwijl in 2016 (1145 beslagen) en 
2017 (1159 beslagen) er een lichte toename van het aantal pluimveebeslagen vastgesteld werd. Bemerk 
dat iedere pluimveehouder die minstens 200 stuks pluimvee houdt, zich dient te laten registreren in de 
Sanitel databank. Het aantal bedrijven met pluimvee kan hierdoor jaar na jaar goed opgevolgd worden. 

(Tekst Pluimvee - Bron: DGZ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 19/06/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,41 6,31 +0,41 6,91 +0,02 7,02 +0,08 7,57

72,5 +0,41 5,07 +0,41 5,67 +0,02 5,78 +0,08 6,33

67,5 +0,38 4,71 +0,38 5,31 +0,00 5,41 +0,04 5,88

62,5 +0,36 4,36 +0,36 4,96 -0,02 5,02 +0,01 5,41

57,5 +0,33 4,00 +0,33 4,60 -0,03 4,60 -0,01 4,86

52,5 +0,30 3,64 +0,30 4,24 -0,02 4,08 -0,02 4,18

47,5 +0,27 3,29 +0,27 3,89 -0,01 3,58 -0,01 4,08

42,5 +0,24 2,93 +0,24 3,53 -0,01 3,13 -0,01 3,63

XL +0,41 7,11 +0,41 7,71 +0,02 7,82 +0,08 8,37

L +0,38 5,51 +0,38 6,11 +0,00 6,21 +0,04 6,68

M +0,33 4,80 +0,33 5,4 -0,03 5,40 -0,01 5,66

S +0,27 3,89 +0,27 4,49 -0,01 4,18 -0,01 4,68

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 )

+0,00 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 13 juni

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

-0,02 0,00

markt van 20 juni

-0,07+0,00 -0,09

 week 23: 0,90 // week 24: 0,90 // week 25: 0,91

+0,00 0,93 0,95 0,93 0,95

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/GPA%20prijzen%20week%2020.pdf

