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Braadkippenprijs in vrije val door overaanbod, crisis dreigt 
 
De winter is in aantocht en dat was er duidelijk aan te merken de voorbije dagen, de temperaturen zakten voor 
het eerst verder weg tot onder het vriespunt en dit is helaas niet anders met de braadkippenprijzen. Veel eieren 
die reeds in de broedmachines liggen hebben tot op heden nog geen afzetkanaal gevonden, wat de 
prijsverwachting er niet rooskleuriger op maakt. Een collectief gebeuren dringt zich op willen we een crisis 
afwenden #MeToo. Daarom roepen we iedereen op om: 
 

1. Duidelijke afspraken te maken met de veevoederleverancier of slachterij qua planning, niets erger dan 
braadkippen die niet geplaatst zijn en als zwarte raven boven de markt blijven zweven om de winst in 
te pikken. 
 

2. Eén week op te schuiven, dit kan op korte termijn 14 % braadkippen uit de markt halen. Deze ene extra 
vrije week is mogelijks het verschil tussen een behoorlijke prijs krijgen i.p.v. 6 weken gratis te werken. 

 
3. Zich logischerwijs te houden aan de gebruikelijke wettelijke bezettingsdichtheden  

 
Hiernaast doen we alsook een warme oproep aan vertegenwoordigers van voederfabrikanten en broeierijen om 
hun verantwoordelijkheid op te nemen, zo wordt een koudegolf alvast vermeden. 
 
(Tekst: Pluimvee) 

 

Infomoment eierprijzencommissie Kruishoutem 
 
De prijsvorming bij eieren situeert zich op een volatiele markt. Elke week zetten leden van de Boerenbond en 
de Landsbond zich dan ook in om in de prijzencommissie van Kruishoutem de best haalbare prijs uit de wacht 
te slepen. Hierbij dient er met allerlei facetten rekening gehouden te worden en worden toekomstperspectieven 
in acht genomen.  
 
De eierenprijzen van verrijkte kooi-eieren die de prijzen van scharreleieren overstegen, een tijdelijk verminderde 
prijstoename bij bruine verrijkte kooi-eieren,… het deed alleszins wat vragen oprijzen bij enkele 
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leghennenhouders. Daarom organiseren Landsbond en Boerenbond een infomoment voor pluimveehouders 
leg waarop onze leden van de prijzencommissie een woordje uitleg geven omtrent de marktsituatie. Dit 
infomoment gaat door aanstaande donderdag 29/11/2018 om 18:30 op onderstaande locatie: 
 
Feestzaal Breughel 
Beerveldse baan 32 
9080 Lochristi 
 

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 20/11/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,07 8,77 +0,07 9,17 +0,09 8,69 +0,12 9,54

72,5 +0,07 7,53 +0,07 7,93 +0,09 7,45 +0,12 8,30

67,5 +0,07 7,01 +0,07 7,41 +0,19 6,88 +0,16 7,68

62,5 +0,06 6,48 +0,06 6,88 +0,23 6,43 +0,19 7,01

57,5 +0,06 5,95 +0,06 6,35 +0,21 5,83 +0,20 6,18

52,5 +0,05 5,43 +0,05 5,83 +0,09 4,89 +0,09 4,96

47,5 +0,07 4,62 +0,04 4,82 +0,07 4,62 +0,04 4,82

42,5 +0,06 4,10 +0,02 4,30 +0,06 4,10 +0,02 4,30

XL +0,07 9,57 +0,07 9,97 +0,09 9,49 +0,12 10,34

L +0,07 7,81 +0,07 8,21 +0,19 7,68 +0,16 8,48

M +0,06 6,75 +0,06 7,15 +0,21 6,63 +0,20 6,98

S +0,07 5,22 +0,04 5,42 +0,07 5,22 +0,04 5,42

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+0,00 0,01

 week 45: 0,87 // week 46: 0,86 // week 47: 0,85

-0,02 0,77 0,79 0,75 0,77

+0,00 2,70 2,70

0,03 0,01

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 14 november

+0,00 0,63 0,65 0,63 0,65

0,07 0,09

markt van 21 november

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

