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Agenda 

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

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

Eerste NCD-besmetting bij “professionele” pluimveehouder 

Tijdens een spoedoverleg tussen de sectororganisaties en het FAVV vanmiddag kwam aan het licht dat er 
na 10 eerdere gevallen van NCD bij hobbypluimveehouders, vandaag ook een eerste besmetting 
vastgesteld werd bij een “professionele” pluimvee- en vogelhandelaar in Haaltert (Oost-Vlaanderen). Deze 
handelaar was de leverancier van een hobbyhouder waar recent NCD werd vastgesteld. Op het bedrijf in 
Haaltert werden geen klinische symptomen ontdekt, maar werd het virus wel aangetroffen. 

Dit is mogelijk omdat het NCD-virus dat momenteel circuleert, anders is dan wat gebruikelijk voorkomt in 
NW-Europa. Het vertoont dus geen 100% overeenstemming met de vaccinstammen in België. Dus bij een 
goede vaccinatie beschermt het tegen klinische tekens, maar verhindert het niet altijd de circulatie. Gevolg 
is dat er mogelijks besmette dieren kunnen zijn zonder klinische tekens, maar die wel het virus verder 
kunnen verspreiden. 

Het FAVV beschouwt de pluimvee- en vogelhandelaar uit Haaltert als een professioneel bedrijf, met alle 
gevolgen vandien. Zo dient de OIE ook op de hoogte gebracht te worden van deze uitbraak en zal dit zijn 
gevolgen kennen voor de export. Bij een professionele uitbraak worden ook bijkomende maatregelen 
voorzien. Zo wordt er een 3 km- en een 10 km-zone ingesteld rond de besmettingshaard. De maatregelen 
die gelden in de 3 km-zone, kan u hier bekijken. Bemerk hierbij ook de specifieke maatregelen die in de 
500 meter-zone rond de professionele besmettingshaard genomen worden (o.a. ophokplicht). De 
maatregelen die gelden in de 10 km-zone kan u via deze link bekijken. Verder zijn er ook nog nationale 
maatregelen van kracht, die u hier kan lezen. Ook werden extra maatregelen opgelijst voor in de 500 
meter-zone rond een uitbraak bij een hobbyhouder. Klik daarvoor op deze link.  

Wij houden u steeds op de hoogte via onze site, of via een extra nieuwsbrief. U kan de situatie ook volgen 
via de site van het FAVV.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Stapje dichter bij tweede KIPSTER-stal  
Er zouden plannen zijn om een tweede Kipster-stal te bouwen in Nederland. Deze zal op een nog niet 
gekende locatie in de Randstad gebouwd worden; al is er wel nog geen bouwvergunning afgeleverd. Dat 
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meldt het Nederlandse Trouw. Het is supermarktketen Lidl die aanstuurt op een tweede Kipster-stal. Zij 
willen het aanbod van het duurzame Kipster-ei verdubbelen. De eieren uit de nieuwe stal zouden midden 
volgend jaar al in de rekken bij Lidl moeten liggen. 
 
De Kipster-stal wordt aanzien als duurzaam omwille van het energieneutrale karakter van de stal en 
omwille van de diervriendelijke huisvesting van de kippen. Ook worden de haantjes afgemest en verkocht 
als haanburger bij Lidl. De nieuwe stal zou identiek moeten zijn aan de eerste stal in Venray en moet 
plaats bieden aan 24.000 leghennen. Met de 2 stallen zal Kipster in staat zijn om zo’n 15 miljoen eieren 
per jaar te leveren. Er wordt wel benadrukt dat Lidl de eieren zal afnemen, maar de stal niet zal 
financieren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Trouw) 
 
 

Reeds 2 van de 3 AMCRA-doelstellingen behaald 

Vorige week kondigde het AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en –resistentie bij dieren, 
aan dat er reeds 2 van de 3 vooropgestelde doelen, met betrekking tot het verminderen van het 
antibioticagebruik in de diergeneeskunde, behaald werden. In 2017 werd een cumulatieve reductie van 
84% van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bereikt. De doelstelling hiervoor was een 
reductie van 75% tegen eind 2020. Eerder al raakte bekend dat de met antibiotica gemedicineerde 
voeders met 66,6% gedaald waren, terwijl hier een reductie van 50% tegen einde 2017 vooropgesteld 
was.  

De derde doelstelling: ‘reductie van 50% van het totale antibioticagebruik tegen eind 2020’ werd nog niet 
behaald. Momenteel stranden we hierbij op een totale reductie van 25,9%. Nog een heel eind te gaan dus 
tot 50% tegen 2020. Wel was de daling in 2016-2017 met 7,4% de grootste daling te noemen sinds het 
begin van de metingen in 2012. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belga) 
 
 

Datalock-point AB-register: 15 juli 
Vier keer per jaar worden de antibioticaregistraties vanuit het AB-register doorgegeven naar Sanitel-Med. 
Op die manier zijn pluimveehouders in orde met de wettelijke verplichting. De koppelingen gebeuren op 4 
vaste ‘datalock-points’, nl. op 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Op die data worden de registraties 
van het vorige kwartaal afgesloten en doorgegeven aan Sanitel-Med. 

Concreet moet u als pluimveehouder controleren of alle antibioticaregistraties van 1 april 2018 t.e.m. 30 
juni 2018 correct zijn ingegeven in volgende link. Op 15 juli worden de 3 voorgaande maanden afgesloten 
en zijn er geen aanpassingen meer mogelijk. Uw dierenarts dient vóór de 7e dag van elke maand alle 
registraties van de voorgaande maand te registeren in het AB-register. Indien er registraties ontbreken, 
neemt u best contact op met uw dierenarts.  
(Bron: Belplume) 
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https://producent.abregister.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 03/07/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 6,64 +0,00 7,24 +0,03 6,95 +0,01 7,54

72,5 +0,00 5,40 +0,00 6,00 +0,03 5,71 +0,01 6,30

67,5 +0,00 5,02 +0,00 5,62 +0,02 5,36 +0,01 5,85

62,5 +0,00 4,64 +0,00 5,24 +0,01 4,99 +0,01 5,38

57,5 +0,00 4,26 +0,00 4,86 +0,01 4,59 +0,02 4,83

52,5 +0,00 3,88 +0,00 4,48 +0,00 4,07 +0,00 4,17

47,5 +0,00 3,50 +0,00 4,10 +0,00 3,58 +0,00 4,08

42,5 +0,00 3,12 +0,00 3,72 +0,00 3,12 +0,00 3,62

XL +0,00 7,44 +0,00 8,04 +0,03 7,75 +0,01 8,34

L +0,00 5,82 +0,00 6,42 +0,02 6,16 +0,01 6,65

M +0,00 5,06 +0,00 5,66 +0,01 5,39 +0,02 5,63

S +0,00 4,10 +0,00 4,70 +0,00 4,18 +0,00 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 )

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

 week 25: 0,91 // week 26: 0,91 // week 27: 0,93

+0,00 0,95 0,97 0,95 0,97

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09

+0,00 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 27 juni

-0,02 0,49 0,51 0,47 0,49

-0,02 0,00

markt van 4 juli

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/nl/markten/gpa

