
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

 

 

 

Agenda 
 2 maart: Statutaire Algemene Vergadering West-Vlaanderen vanaf 19u30 in ‘Domein Vossenberg’ 

te Hooglede (Hogestraat 194). Voor meer informatie en inschrijving kan u hier terecht.  

 6 maart (19u Geel) – 13 maart (13u30 Geel) – 21 maart (13u30 Tielt (VIVES)): Sectormiddagen 

vleeskuikens van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 12 maart (19u Geel) – 14 maart (13u30 Geel) – 20 maart (13u30 Tielt (Shamrock)): Sectormiddagen 

leghennen van Proefbedrijf Pluimveehouderij. Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen. 

 Gulden ei-feesten 2018: voor info en inschrijvingen voor de ‘Eierboer’ kan u hier terecht.  

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://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 
 

Belgische mengvoedersector haalt AMCRA-doelstelling 
In een persbericht laat de Belgische mengvoedersector BFA weten dat het antibioticagebruik in 
gemedicineerde voeders met 53% gedaald is ten opzichte van het referentiejaar 2011. Daarmee is de 
AMCRA-doelstelling om de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 met 50% 
te laten dalen vervuld. Om deze reductie te bekomen, werkte BFA een stappenplan uit de laatste jaren. BFA 
verwacht dat deze resultaten bevestigd zullen worden in de officiële rapporten (BELVETSAC). U kan het 
volledige persbericht hier bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht BFA) 
 
 

Eerste haanburgers KIPSTER in Nederlandse Lidl 
Deze week liggen de eerste 30.000 haanburgers in de rekken van de Nederlandse Lidl. Deze haanburgers 
zijn afkomstig van hanen die opgekweekt werden binnen het Nederlandse Kipster-project. In de legsector is 
het zo dat mannelijke eendagskuikens vergast worden omdat het economisch niet rendabel is om deze op 
te kweken voor het vlees. Het is echter niet zo dat zij nadien in de vuilnisbak belanden; zij hebben immers 
ook nog een functie naar diervoeding toe (bvb. in dierentuinen).  
 
Het KIPSTER-project in Nederland, dat zich als meest dier-, mens- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter 
wereld wil profileren, sloot een contract af met Lidl om ook het vlees van de hanen te kunnen verwerken. Nu 
de hanen een 4-tal maanden oud zijn, worden zij slachtrijp geacht en wordt het vlees verwerkt in de 
haanburgers. De eerste lading is enkel in een Nederlandse Lidl te koop.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Kipster) 
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Zorgt Mercosur voor nog meer Braziliaans pluimveevlees naar de EU? 
De onderhandelingen tussen de Europese Unie en 5 Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay, 
Paraguay en Venezuela) zijn al een tijd bezig. Over de grote lijnen zou reeds een akkoord bestaan, maar 
voor de landbouw kunnen er nog heel wat dingen wijzigen. In ruil voor meer exportmogelijkheden van 
Europa naar de regio, willen de Mercosur-landen immers toegevingen zien in het landbouwluik. Meer 
bepaald wordt er voor pluimvee een extra tariefvrij contingent gevraagd van 90.000 ton wat een stuk boven 
het huidige volume ligt. Momenteel al is ongeveer de helft van het pluimveevlees dat Europa 
binnengebracht wordt van Braziliaanse afkomst. Vorig jaar nog was er het Braziliaanse vleesschandaal 
waardoor sterk getwijfeld werd aan de kwaliteit en de hygiëne van het vlees, met extra controles tot gevolg. 
 
Federaal Minister van Landbouw Ducarme had vorig jaar reeds in de Europese Commissie gepleit voor een 
impactanalyse van het voorstel, maar dit heeft geen prioriteit voor de Europese Commissie. Hij is alvast de 
mening toebedeeld dat onze landbouw geen pasmunt mag worden in deze onderhandelingen. Verwacht 
wordt dat de Mercosur-onderhandelingen afgelopen zijn tegen de Braziliaanse presidentsverkiezingen in 
oktober.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT)   
 
 

Nieuwe Belgische politieke partij voor de dieren: DierAnimal 
In 2004 was er reeds een Belgische politieke partij van de dieren, nl. de PvdD. Deze verdween echter vrij 
snel van de radar na de verkiezingen. Afgelopen maandag werd er een nieuwe dierenpartij voorgesteld: 
DierAnimal. Dit is een unitaire en tweetalige partij. Uiteraard zouden zij graag verkozen worden, maar in 
België geldt alvast een kiesdrempel van 5%. De vraag is dan ook of zij hieraan zullen raken, met toch wel 
onbekende, nieuwe politieke gezichten.  
 
Ze nemen alvast een voorbeeld aan de Nederlandse Partij voor de Dieren. Deze kwam voor het eerst op 
tijdens de verkiezingen van 2002 en bezit intussen 5 zetels in de Tweede Kamer. In Nederland is het 
principe van de 5% kiesdrempel echter niet geldig.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Belga) 
 
 

Opnieuw succesvolle editie Agridagen 
Afgelopen weekend vond de 3-daagse landbouwbeurs Agridagen plaats in Ravels. Met zo’n 20.000 
bezoekers en 200 standhouders was deze ‘editie van de bevestiging’ succesvol te noemen. Vrijdag was een 
onvervalste pluimveedag met naast het Pluimveesymposium ’s avonds ook nog een primeurvoorstelling van 
het nieuwe NestBorn-systeem van de BHV-groep (Belgabroed, Vervaeke-Belavi en van Hulst). Een 
uitgebreid verslag over de beurs kan u in ons volgende Pluimvee-nummer lezen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht Agridagen) 
 
 

Franse vergoeding voor uitbraken AI 
De Franse regering en de Europese Unie stellen in totaal zo’n 97 miljoen euro beschikbaar voor de 
vergoeding van schade die bedrijven hebben geleden na de grote vogelgriepuitbraken in Frankrijk de laatste 
2 jaren. Het gaat hierbij om eendenbedrijven en andere pluimveehouders, maar ook de verwerkende 
industrie van de foiegrasproductie, die lange tijd geblokkeerd waren. De Franse Minister van Landbouw 
Travert heeft beloofd om de vergoedingen vanaf het einde van de maand uit te betalen. Tegelijk roept hij 
ook de sector op om alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven om zo een nieuwe uitbraak 
te voorkomen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
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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 20/02/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,55 +0,10 8,15 +0,01 12,06 +0,11 12,22

72,5 +0,00 6,31 +0,10 6,91 +0,01 10,82 +0,11 10,98

67,5 +0,00 5,87 +0,09 6,53 +0,07 10,55 +0,11 10,55

62,5 +0,00 5,44 +0,08 6,05 +0,11 10,23 +0,11 10,10

57,5 +0,00 5,00 +0,08 5,57 +0,13 9,72 +0,13 9,59

52,5 +0,00 4,57 +0,07 5,09 +0,07 8,72 +0,07 8,59

47,5 +0,00 4,13 +0,06 4,51 +0,01 7,76 +0,01 7,76

42,5 +0,00 3,70 +0,06 4,03 +0,01 6,89 +0,01 6,89

XL 8,35 8,95 12,86 13,02

L 6,67 7,33 11,35 11,35

M 5,80 6,37 10,52 10,39

S 4,73 5,11 8,36 8,36

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 )

-0,02 0,12 0,14

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 14 februari markt van 21 februari

+0,03 0,65 0,67 0,68 0,70

0,10 0,12

0,05-0,02 0,05

week 6: 0,84 // week 7: 0,84 // week 8: 0,85

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

+0,00 2,15 2,15

0,07 0,03
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