
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

 

 

 

Agenda 
 9 februari: Opendeurdag nieuwe braadkippenstal vanaf 14u bij familie Bourgois, Kleine Doorweg 14 

te Houthem (Komen). Klik hier voor de volledige uitnodiging. 

 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. Op vrijdagavond wordt ook een 

pluimveeseminarie georganiseerd. Klik hier voor inschrijving. Vanuit West-Vlaanderen wordt een bus 

ingelegd: klik hier voor informatie en inschrijving! 

 20 februari: Studievergadering Provinciale Vereniging West-Vlaanderen rond uw rechten en plichten 

bij controle, vanaf 13u30 in Roeselare. Klik hier voor de uitnodiging. 

 

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

Deze week: week van het Konijn! 
Deze week is het naar jaarlijkse gewoonte opnieuw Week van het Konijn. Van 31 januari tot 7 februari wordt 
het konijn volop door VLAM gepromoot. Er zullen campagnestickers zichtbaar zijn op de verpakkingen in de 
supermarkten en er wordt extra aandacht besteed aan konijn in folders of via affiches bij de slager. Ook in 
Dagelijkse Kost zal een recept met konijn aan bod komen. Dit jaar werd ook een radiospot opgenomen die 
meermaals op verschillende Vlaamse radiostations te horen zal zijn.  
 
Doel van deze actie is uiteraard om het verbruik van konijnenvlees terug op te krikken. We zien dit elk jaar 
met lede ogen achteruit gaan maar VLAM wil met nieuwe, makkelijke en moderne recepten ook de jongere 
gezinnen aanzetten om opnieuw voor konijn te kiezen. Het is vaak niet geweten dat konijn een magere en 
veelzijdige vleessoort is want nog al te vaak wordt onmiddellijk aan het oubollige “konijn met pruimen” 
gedacht. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM) 
 
 

Nieuw VKI-document (versie 24/01/2018) 
Zoals u reeds kon lezen op onze site, is er sinds vorige week een nieuwe versie van het VKI-document 
beschikbaar. Dit is een verbeterde versie en is beschikbaar via de website van Belplume of via onze site 
onder de tab 'Links'. Inhoudelijk is er niets aan het document veranderd. Structureel zou het makkelijker 
moeten zijn om het document in te vullen, per email door te sturen en af te drukken op 2 pagina's. 

31 januari 2018 

Nr. 5 – week 5 

Markten week 5 tov week 4 

Extra zware soep + 

Half zware soep - 

Lichte soep - 

Vleeskippen + 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  - 

Scharreleieren      -/+ 
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http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-02-09%20Opendeur%20Bourgeois%20(braadkippen).pdf
http://www.agridagen.be/
http://www.agridagen.be/content/inschrijving-seminarie
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-01-31%20Busreis%20Agridagen.pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-02-20%20Studienamiddag%20West-Vlaanderen.pdf
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
http://www.pluimvee.be/nl/links
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Belplume herinnert er nogmaals aan dat het VKI-document dat naar de slachthuizen per mail wordt 
verstuurd, niet ondertekend moet worden. Er wordt dan ook gevraagd om zoveel mogelijk het VKI 
elektronisch in te dienen. Enkel het afgeprinte VKI-document dat meegegeven wordt aan de transporteur 
moet ondertekend zijn. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belplume) 
 
 

Opnieuw ‘normale’ notering lichtste klassen bruine scharreleieren 
Deze week is er een grote stijging te zien bij de 3 lichtste klassen van de bruine scharreleieren. Reeds een 
aantal weken is de notering van deze klassen dezelfde dan de notering van de 3 lichtste klassen van de 
bruine verrijkte kooi-eieren. Deze maatregel werd in het leven geroepen om te voorkomen dat de bruine 
kooi-eieren hoger zouden noteren dan de bruine scharrels. Sedert de prijsval van begin dit jaar heeft men 
deze koppeling (gelijke) prijs nog enkele weken aangehouden als ‘compensatie’. Maar sinds deze week zijn 
de lichtste klassen van de scharrel opnieuw ‘normaal’ genoteerd. 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Duitse geslachtsbepaling in ei eind dit jaar praktijkrijp? 
“Eind dit jaar wil Duitsland stoppen met het systematisch doden van eendagskuikens”, aldus voorzitter 
Ripke van de Duitse Pluimveekoepel ZDG. Er zijn 2 methodes die op het einde van de testfase zitten. De 
eerste methode is een hormoontest die het geslacht bepaalt na 9 dagen broeden. De tweede techniek werkt 
met licht en kan na 4 dagen broeden. Volgens Ripke moet het mogelijk zijn om eind 2018 de eerste 
machines te laten draaien. De Duitse regering investeerde miljoenen euro’s. 
 
“Máár”, zo waarschuwt voorzitter Ripke er onmiddellijk bij, “er mogen geen te hoge verwachtingen zijn. 
Broeierijen kunnen de techniek niet van de ene dag op de andere invoeren. Bovendien is het nog 
onduidelijk hoeveel geld de apparatuur zal kosten om het geslacht van de kuikens reeds in de eieren te 
bepalen”. Ripke pleit daarom voor het verstrekken van subsidies aan broeierijen die met die techniek 
zouden willen beginnen. Kleinere broeierijen zouden volgens hem een vrijstelling moeten kunnen krijgen 
omdat de afgedode eendagskuikens gebruikt worden als voedsel voor roofvogels of andere wilde dieren in 
de dierentuinen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

DGZ wijzigt zijn rapportering van PCR-resultaten  
Het resultaat van een PCR-test werd tot op heden soms ook doorgegeven door DGZ als ‘NI’ of ‘niet 
interpreteerbaar’. Dit kan zeer verschillende oorzaken hebben en daarom rapporteert DGZ deze stalen 
sinds afgelopen maandag niet meer als ‘NI’ maar als ‘twijfelachtig’ of ‘inhibitie’. Bij een ‘twijfelachtig’ 
resultaat gaat het over een staal waarvan niet met zekerheid gezegd kan worden of het positief of negatief 
is (grijze zone). Bij ‘inhibitie’ gaat het over een staal waarvan de interne staalcontrole niet conform is. De 
oorzaken van beide resultaten kan u hier nalezen in de nieuwsbrief van DGZ. Het vroegere resultaat 
‘negatief’ zal worden weergegeven als ‘niet gedetecteerd’ en het vroegere ‘positief’ als ‘gedetecteerd’.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: DGZ) 
 
 

  

http://www.dgz.be/nieuwsbericht/gewijzigde-weergave-van-pcr-resultaten-brengt-meer-duidelijkheid-over-oorzaak
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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 30/01/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -1,16 8,15 -1,16 8,75 -0,04 12,08 -0,07 12,25

72,5 -1,16 6,91 -1,16 7,51 -0,04 10,84 -0,07 11,01

67,5 -1,08 6,39 -1,08 7,09 -0,04 10,52 -0,06 10,56

62,5 -1,00 5,87 -1,00 6,57 -0,04 10,16 -0,04 10,08

57,5 -0,92 5,35 -0,92 6,05 -0,03 9,64 -0,03 9,51

52,5 -0,84 4,83 -0,84 5,53 -0,02 8,68 +2,18 8,55

47,5 -0,76 4,31 -0,76 4,91 -0,01 7,77 +2,10 7,77

42,5 -0,68 3,78 -0,68 4,38 +0,00 6,90 +1,84 6,90

XL 8,95 9,55 12,88 13,05

L 7,19 7,89 11,32 11,36

M 6,15 6,85 10,44 10,31

S 4,91 5,51 8,37 8,37

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 0,16 0,18

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 24 januari markt van 31 januari

+0,02 0,58 0,60 0,60 0,62

0,13 0,15

0,08-0,03 0,09

week 3: 0,84 // week 4: 0,84 // week 5: 0,84

+0,02 0,81 0,83 0,83 0,85

+0,00 2,15 2,15

0,11 0,06

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week04.pdf

