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Nieuws & Achtergrond

Vleesproducent Vion heeft behoorlijk last 
gehad van de Duitse dioxinecrisis, vertelt 
woordvoerder Marc van der Lee. Duits-
land is de grootste exporteur en pro-

ducent van de EU. “De interne markt is 
groot, varkensvlees is een veelgevraagd 
artikel in Duitsland.” Omdat de Duitse 
consument door het dioxineschandaal 
minder varkensvlees koopt, wordt het 
aldaar geproduceerde vlees op de rest 
van de markt aangeboden waardoor de 
prijs daalt. “Pas als alles is opgelost en 
er geen bedrijven meer zijn geblokkeerd, 
zal de situatie weer normaal worden”, 
aldus de woordvoerder. Op het moment 
van schrijven zijn nog ruim 900 Duitse 
boerderijen gesloten.

Tijdelijke opslag
Om de acute situatie op de markt voor 
varkensvlees te verlichten, gaat de 
Europese Unie tijdelijk de opslag van 
varkensvlees subsidiëren, nu boeren in 
grote financiële problemen zijn gekomen 
vanwege de combinatie van de hoge prijs 
voor veevoer (door de hoge tarweprijs) 
en de lage prijs van varkensvlees. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld slachterijen 
en handelaren een vergoeding kunnen 
krijgen voor de opslag van varkensvlees 

zodat er minder vlees op de markt komt 
en de prijzen kunnen aantrekken. 

Eieren
Eerst leek het alsof de dioxinecrisis alleen 
voor eieren gold. Dit waren de eerste 
producten waar een verhoogde concen-
tratie dioxine werd geconstateerd. “De 
vraag naar eieren in Duitsland is nog 
steeds slecht”, vertelt Pascal de Ruijter, 
woordvoerder van het productschap vee, 
vlees en eieren. Vanuit Duitsland bleken 
twee besmette batches, in totaal 136.000 
eieren, naar Nederland te zijn gekomen. 
De VWA kon een deel van de eieren blok-
keren bij het ontvangende bedrijf en het 
deel dat in eindproducten terecht was 
gekomen bevatte een minieme concen-
tratie dioxine die niet schadelijk is voor 
de gezondheid. 
 
Goed overleg
De VWA zegt dat de contacten met 
Duitsland goed zijn. De Duitse instantie 
maakte melding van de besmette eieren 
en daar heeft de VWA vervolgens op gere-
ageerd. “We hebben dagelijks contact 
met Duitsland, vooralsnog zijn er geen 
andere verdachte stromen vanuit Duits-
land richting Nederland gemeld”, aldus 
de woordvoerster.
Volgens berichten in de Duitse media 
zullen de Duitse autoriteiten de Neder-
landse vettenhandelaar Olivet die het 
technisch vet aan veevoerproducent 
Harles und Jentzsch heeft geleverd, toch 
onderzoeken. Het VWA controleerde uit 
eigen onderzoek dat Olivet het technisch 
vet verkocht volgens de juiste richtlijnen 
en het geen enkele blaam treft bij het 
dioxineschandaal in Duitsland.

De Duitse consument koopt vanwege de dioxinecrisis minder eieren en varkensvlees. Er werd 

zelfs in Berlijn gedemonstreerd tegen de manier waarop de moderne landbouw, veehouderij en 

industrie te werk gaat. De problemen beperken zich echter niet alleen tot Duitsland. Een deel van 

de EU, waaronder ook Nederland, merkt veel van de Duitse dioxinecrisis. 

Duitse dioxinecrisis raakt 
Nederlandse industrie

Dionne Irving

De Duitse biodieselproducent Petrotec leverde technische vetzuren aan de Neder-
landse handelsorganisatie Olivet, die het product heeft geleverd aan de Duitse 
voervettenproducent Harles und Jentzsch. Dit bedrijf produceert naast voervet 
ook vetten voor technische doeleinden. De vetzuren die Petrotec leverde aan 
Olivet, zijn aangeleverd met de melding dat de vetzuren bedoeld waren voor 
technische doeleinden. De nVWA deed onderzoek bij Olivet en stelde vast dat het 
bedrijf de betreffende vetten onder de juiste specificaties had verkocht aan de 
Duitse voervettenproducent.
Harles und Jentszch vermengde technische vetten met voervet. Dit is geleverd aan 
mengvoederbedrijven die dit op hun beurt weer leverden aan boerderijen. Half 
december bleek uit een controle bij een mengvoederbedrijf dat het dioxinege-
halte twee keer hoger was dan de maximaal toegestane waarde. Alle boerderijen 
die het besmette mengvoer kochten, zijn vervolgens geblokkeerd door de Duitse 
autoriteiten.

Alles op een rij
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