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Agenda 
 Gulden Ei-feesten 2018: Voor info en inschrijvingen voor de ‘Eikoningin’ kan u hier terecht. 

 27 – 29 januari: Agro-Expo in Roeselare. 3-daagse internationale vakbeurs landbouw, tuinbouw en 

veeteelt. Breng ook een bezoekje aan onze West-Vlaamse stand! Klik hier voor meer informatie.  

 16 – 18 februari: Agridagen in Ravels. 3-daags totaalforum voor de veehouder. Breng ook een 

bezoekje aan onze Antwerpse stand! Klik hier voor meer informatie.  

  

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

Veeteeltbedrijf niet schadelijk voor gezondheid omwonenden 
Uit een ILVO-studie, die werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, blijkt dat er 
momenteel géén wetenschappelijk bewijs is dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven in Vlaanderen 
schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Sommige gezondheidsrisico’s die vermeld werden in andere 
studies, waren niet relevant of niet specifiek voor de omwonenden van veeteeltbedrijven. Op sommige 
punten haalt het ILVO ook aan dat verder onderzoek gewenst is. Zo is er nog onduidelijkheid rond positief of 
negatief effect van endotoxines, de combinatie van fijn stof en ammoniak, en Q-koorts bij een epidemie. 
 
Endotoxines zijn bestanddelen van bacteriën die vrij kunnen komen uit de stal. Meestal zijn deze gebonden 
aan grovere stofdeeltjes en kunnen ze enkel tot in de bovenste luchtwegen doordringen. Net in die bovenste 
luchtwegen worden vaak pósitieve effecten vastgesteld bij omwonenden van stallen. Het gaat dan over 
meer afweer tegen ziektekiemen en een beschermend effect tegen astma en allergische ontstekingen. 
Langs de andere kant zijn de mogelijks negatieve effecten wanneer dit in zuivere vorm voorkomt of 
gekoppeld wordt aan kleinere stofdeeltjes niet helemaal duidelijk.  
 
De ammoniakemissie wordt door de veeteeltbedrijven zo sterk mogelijk gereduceerd door o.a. het bouwen 
van ammoniakemissiearme stallen of door het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT). De 
concentraties van (zuivere) ammoniak die toch uit de stal vrijkomen, zijn te laag om schade te kunnen 
veroorzaken bij omwonenden. De ammoniak kan echter binden met andere chemische verbindingen 
afkomstig uit industrie en verkeer (dus niet in de onmiddellijke stalomgeving). Dan ontstaat er een secundair 
fijn stof, dat schadelijk kan zijn voor iedereen, dus niet enkel de omwonenden. ILVO pleit ervoor om het 
effect van deze combinatie verder te gaan onderzoeken.  
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Tot slot werd ook het risico vermeld van Q-koorts bij een epidemie. Q-koorts is een bacteriële besmetting 
die foetusverwerping kan geven bij herkauwers. Maar het is pas wanneer er een epidemie losbarst, dat er 
sprake kan zijn van een mogelijk risico voor de omwonenden. Dit wordt uiteraard ook sterk opgevolgd door 
het FAVV. Op het moment dat er sprake is van een epidemie worden bijkomende maatregelen opgelegd. 
 
Begin februari gaat er een workshop door waar zal gebrainstormd worden over een mogelijk 
vervolgonderzoek. Indien u graag zelf de huidige studie naleest, kan dit via deze link. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO-studie) 
 
 

Verwarring rond VKI 
Zoals u intussen al vernomen heeft, werd het VKI voor de braadkippen aangevuld met een extra vakje 
waarin ook het eindgewicht van de dieren moet ingevuld worden. Dit met het doel om het aantal dood 
aangevoerde kippen proberen te reduceren. Op 6 december werd een nieuwe versie ontwikkeld, die ook 
door Belplume gecommuniceerd werd. Daarna werden echter nog enkele wijzigingen aangebracht in het 
formulier, maar de versiedatum werd niet veranderd en dit werd ook niet gecommuniceerd vanuit Belplume. 
Voor pluimveehouders is het momenteel absoluut niet meer duidelijk welk VKI het juiste is. Wij hebben 
uiteraard ons beklag gedaan bij Belplume rond deze gang van zaken. Zij zijn immers verantwoordelijk voor 
het opstellen van dit document. 
 
Als antwoord hierop kregen wij dit weekend een nieuwe versie die momenteel op onze site staat. Deze 
bevat echter ook nog enkele fouten en omvat ook geen controlemechanisme. Iets wat wij opnieuw 
teruggekoppeld hebben. Deze ochtend kreeg ik het bericht dat er een nieuwe versie van het VKI is 
opgesteld en dat deze na goedkeuring van het dagelijkse bestuur van Belplume op de site zal worden gezet 
én gecommuniceerd zal worden via een nieuwsbrief van Belplume. Van zodra deze nieuwe versie er 
effectief is, zal deze ook op onze site geplaatst worden. Kijk de komende dagen dus frequent naar onze site! 
We hopen dat daarmee de problematiek en de verwarring eindelijk een einde kent! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Poolse Salmonella-uitbraak nog steeds niet onder controle 
Eind 2016 werden Poolse eieren, besmet met Salmonella Enteritidis, ontdekt die naar 14 Europese landen 
waren uitgevoerd en daar zorgden voor honderden humane besmettingen. De Poolse overheid nam toen 
maatregelen en de eieren van de besmette bedrijven mochten enkel onder verhitting verwerkt worden. 
Daarmee leek de uitbraak begin 2017 opgelost, maar uit een rapport van de Europese Instelling voor 
Ziektepreventie (ECDC) blijkt nu dat dit niet klopt.  
 
In de loop van 2017 werden immers in verschillende Europese landen opnieuw eieren aangetroffen die 
besmet waren met Salmonella Enteritidis en opnieuw waren deze afkomstig vanuit Polen. Uit het onderzoek 
blijkt nu dat sommige verdachte Poolse pakstations en legpluimveebedrijven reeds in 2016 al bij de 
besmette bedrijven hoorden. Doordat traceringsdata ontbreken is het echter niet mogelijk om 1 duidelijke 
besmettingsbron aan te wijzen. De onderzoekers gaan ervan uit dat er momenteel nog steeds 2 of meer 
Poolse bedrijven besmet zijn met dezelfde bacterie dan in 2016. Er is nl. een genetische verwantschap te 
zien tussen de bacteriën die in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen werden aangetroffen in 2017 en de 
Salmonellabacteriën uit 2016. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Opnieuw eierexport vanuit Turkije naar Europa 
Turkije heeft voor het eerst sinds 2012 eieren, meer bepaald gepasteuriseerde eiproducten voor de koekjes- 
en banketindustrie, naar een aantal Europese landen geëxporteerd. Door de fipronilcrisis heerst er 
momenteel in verschillende landen een eiertekort en zijn er hoge eierprijzen. De Turkse eieren bleken te 
voldoen aan de vraag van Griekenland, Spanje en Roemenië. Vorig jaar nam de Turkse eierexport met 
maar liefst 30% toe. Ze produceerden in 2017 19,5 miljard eieren. De import van eieren zorgt ervoor dat de 
hogere eierprijzen zullen afnemen. De vraag is of de Turkse import zal stoppen eens de getroffen landen 
weer op een normale productie zitten. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-01/Studie_IntensieveVeeteelt.pdf
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Russisch pluimvee vertoont hoge antibiotica-waarden 

Bij een onafhankelijk onderzoek van 6 Russische pluimveebedrijven werden hoge waarden voor antibiotica 
teruggevonden in het pluimvee. Daarnaast werden ook gevaarlijke bacteriën aangetroffen en waren er 
sporen van injecties met pekel om het gewicht van het product te verhogen. Bijna alle stalen van het 
pluimvee zouden hogere levels vertoond hebben van micro-organismen; soms zelfs tot 30 keer meer dan de 
norm! Een staal van een product van een populair merk bevatte ook Listeria en in bijna alle verpakkingen 
werd een lager eiwitgehalte teruggevonden dan op de verpakking genoteerd stond.  
 
Het is niet de eerste keer dat er zorgen zijn over de staat van de Russische pluimveehouderij. Eind 2016 
werd een onderzoek gestart naar een bedrijf nadat er residu aangetroffen was van metronidazol in eieren 
die van daar afkomstig waren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultyWorldNet) 
 
 

IKEA lanceert ‘Better Chicken Programme’ 
Eind vorig jaar werd IKEA nog bekritiseerd omdat ze afstapten van de ‘Good Chicken Award’. IKEA gaf toen 
aan een nieuw programma te starten rond dierenwelzijn. Dat is het ‘Better Chicken Programme’ geworden. 
Daarbij willen ze dat hun vleeskuikens een beter dierenwelzijn kennen voor wat betreft licht, verrijking en 
ruimte (maximum 30 kg/m²). Verder willen ze ook een verantwoord gebruik van antibiotica en aandacht voor 
vervuiling afkomstig van o.a. de mest. Ze willen deze criteria behalen in 2 stadia. Een aantal criteria moeten 
tegen 2020 al in orde zijn; andere tegen 2025.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorldNet) 
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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 16/01/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 ######### 10,59 - 7,77 -1,84 10,69 -0,20 12,30 -0,48 12,60

72,5 ######### 9,35 - 6,53 -1,84 9,45 -0,20 11,06 -0,48 11,36

67,5 ######### 8,78 - 6,08 -1,69 8,98 -0,17 10,71 -0,43 10,91

62,5 ######### 8,19 - 5,63 -1,57 8,39 -0,15 10,32 -0,36 10,43

57,5 ######### 7,60 - 5,18 -1,42 7,80 -0,14 9,76 -0,32 9,74

52,5 ######### 6,96 - 4,73 -1,29 7,16 -0,15 8,78 -1,29 7,16

47,5 ######### 6,28 - 4,28 -1,21 6,38 -0,17 7,85 -1,21 6,38

42,5 ######### 5,60 - 3,83 -1,08 5,70 -0,15 6,97 -1,08 5,70

XL 11,39 11,49 13,10 13,40

L 9,58 9,78 11,51 11,71

M 8,40 8,60 10,56 10,54

S 6,88 6,98 8,45 6,98

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 )

-0,03 0,22 0,24

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 10 januari markt van 17 januari

+0,00 0,58 0,60 0,58 0,60

0,19 0,21

0,14-0,03 0,15

week 1: 0,86 // week 2: 0,85 // week 3: 0,84

+0,00 0,81 0,83 0,81 0,83

-0,03 2,20 2,17

0,17 0,12

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week02.pdf

