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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 (nr. 4422)! 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. 

Lohmann België nodigt alle Belgische sectorgenoten uit de legpluimvee uit voor haar seminaries 

“UW TOEKOMST IN DE LEGPLUIMVEEHOUDERIJ” op 22 februari in Vosselaar en 15 maart in 

Zwijnaarde. Meer informatie over het PROGRAMMA en AANMELDEN: www.lohmannbelgie.be 

 

9 bedrijven riepen tijdelijke werkloosheid in tijdens fipronil-crisis 
Toen de fipronil-crisis vorig jaar in augustus losbarstte, was er een acuut gebrek aan grondstoffen in de 
voedingsindustrie waardoor sommige bedrijven niet alle werknemers nog werk konden verschaffen. Minister 
van Werk Kris Peeters besliste daarom dat er gebruik kon gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid door 
overmacht. Uit cijfers blijkt nu dat er in de periode van augustus tot 5 december 9 bedrijven hiervan gebruik 
maakten voor een totaal van 217 werknemers. Deze bedrijven waren gesitueerd in de provincies 
Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. Tijdens de fipronil-crisis verwierven ook 4 extra instellingen de 
accreditatie om fipronil in voeding te bepalen. Daarvoor was deze analyse enkel mogelijk in 1 laboratorium.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 

 
Vogelgriep bij Britse koninklijke zwanen 
Zeven knobbelzwanen, die bezit waren van koningin Elisabeth en zich nabij Windsor in het Verenigd 
Koninkrijk bevonden, zijn vermoedelijk gestorven aan vogelgriep. Volgens de Britse krant ‘The Sun’ zou het 
gaan om het hoogpathogene H5N6-virus. Er loopt nog een onderzoek naar deze vogelgriepuitbraak, maar 
in de regio werden er dit jaar al 17 gevallen van AI gemeld. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 
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Nr. 6 – week 6 

Markten week 6 tov week 5 

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(1).pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-02-20%20Studienamiddag%20West-Vlaanderen.pdf
http://www.lohmannbelgie.be/
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Chinese pluimveeproductie daalt verder in 2018 
De Chinese pluimveevleesmarkt heeft het moeilijk aan zowel de vraag- als de aanbodkant. Langs de 
vraagkant hebben de consumenten twijfels over het aangeboden kippenvlees, terwijl grote aankopers het 
land verlaten. Aan de productiekant zijn er nog steeds moeilijkheden om de stock aan te vullen, om 
verschillende ziektes het hoofd te bieden en daarbij nog andere productie- en marketingmoeilijkheden. Het 
op peil houden van de stock van (groot)ouderdieren veroorzaakte de voorbije jaren ook reeds problemen en 
verwacht wordt dat dit ook in 2018 blijft aanhouden.  
 
De import van witgevederd grootoudermateriaal wordt momenteel door Canada en Nieuw-Zeeland verzorgd 
omdat verschillende andere landen door aanwezige ziektes (zoals bvb. AI) niet meer mochten leveren aan 
China. Maar ondanks het feit dat de import uit Canada en Nieuw-Zeeland is gestegen, zijn ze niet in staat 
om de bevoorrading tot op het vroegere peil te brengen. China probeert nu ook zelf zijn eigen genetische 
stock aan te leggen.  
Verder kampen producenten nu ook met het probleem van de ‘verboden zones’ die China heeft opgericht. In 
deze gevoelige gebieden wordt vooral naar de omgeving gekeken en wil men de vervuiling van land en 
water reduceren. Bedrijven die in deze gevoelige gebieden liggen moeten ofwel stoppen ofwel een nieuwe 
locatie zoeken.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Status focusbedrijven via Mestbankloket 
Via het Mestbankloket kunnen landbouwers nakijken of hun bedrijf in 2018 de status heeft gekregen van 
focus- of van niet-focusbedrijf. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op gebied van bemesting. 
Je kan focusbedrijf zijn door ligging in focusgebied, door evaluatie van nitraatbepalingen die werden 
uitgevoerd in 2017, of door het niet-naleven van opgelegde maatregelen in 2017. Voor meer informatie kan 
u hier terecht of op uw Mestbankloket. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

Inhoud februari-nummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: Plattelandsbewoners en pluimveebedrijven kunnen best wel naast elkaar 

wonen 

 Voorbeschouwingen Agridagen 

 Best Beschikbare Technieken (BBT) voor de pluimveehouderij 

 Geen bewezen schadelijke gezondheidsgevolgen voor omwonenden van een veeteeltbedrijf 

 Bedrijfsreportage: het volledig vernieuwde bedrijf van Jan Coninx 

 Eerste resultaten met legkippen met onbehandelde snavels op het Proefbedrijf Pluimveehouderij 

 Conceptkippen is geen synoniem voor traag groeiende kippen 

 Salmonellabestrijding begint tijdens de leegstand 

 Tussentijdse evaluatie ‘Welzijn en huisvesting legkippen’ goedgekeurd 

 Waarheen met het praktijkgericht pluimvee-onderzoek?  

 Verslag van de Agro-Expo beurs te Roeselare 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo en kort nieuws 
 
 

 

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 

  

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Status-focusbedrijf-2018-staat-op-het-Mestbankloket.aspx
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

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 06/02/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,60 7,55 -0,65 8,10 -0,10 11,98 -0,06 12,19

72,5 -0,60 6,31 -0,65 6,86 -0,10 10,74 -0,06 10,95

67,5 -0,52 5,87 -0,60 6,49 -0,08 10,44 -0,05 10,51

62,5 -0,43 5,44 -0,56 6,01 -0,05 10,11 -0,05 10,03

57,5 -0,35 5,00 -0,52 5,53 -0,04 9,60 -0,04 9,47

52,5 -0,26 4,57 -0,47 5,06 -0,03 8,65 -0,03 8,52

47,5 -0,18 4,13 -0,43 4,48 -0,02 7,75 -0,02 7,75

42,5 -0,08 3,70 -0,38 4,00 -0,02 6,88 -0,02 6,88

XL 8,35 8,90 12,78 12,99

L 6,67 7,29 11,24 11,31

M 5,80 6,33 10,40 10,27

S 4,73 5,08 8,35 8,35

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 )

0,07-0,01 0,06

week 4: 0,84 // week 5: 0,84 // week 6: 0,84

+0,02 0,83 0,85 0,85 0,87

+0,00 2,15 2,15

0,08 0,05

-0,01 0,13 0,15

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 31 januari markt van 7 februari

+0,03 0,60 0,62 0,63 0,65

0,12 0,14

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week05.pdf

