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Factsheet Dioxine       14 januari 2011 
 
 
De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de tot op heden bekend gemaakte, officiële 
informatie die is verkregen van de Duitse autoriteiten, de VWA of de EU. Via de media 
hebben het Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Vee en Vlees kennis 
genomen van nadere berichtgeving. Hierover is echter nog geen officiële berichtgeving 
ontvangen van de Duitse autoriteiten, de VWA of de EU. Daarom is hierover nog niets 
opgenomen in deze factsheet. 
 
 
 
Update van de factsheet van 12 januari 2011. De nieuwe informatie is in de tekst cursief 
en rood weergegeven. 
 
 
 
Directe gevolgen voor Nederland 
 
Voor zover nu bekend is, is er vanuit Duitsland geen: 

• verontreinigd voedervet; 
• verontreinigd mengvoer; 
• mogelijk verontreinigde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong; 

 
naar Nederland geleverd, met uitzondering van 2 partijen B-klasse eieren. Deze partijen zijn 
op 3 en 15 december 2010 vanuit Saksen-Anhalt geleverd aan een bedrijf. Deze partijen zijn 
inmiddels getraceerd. 
 
Productie verontreinigde vetzuren 
 

• Tussen 11 november 2010 en 16 december 2010 hebben 7 leveringen van 
‘technische vetzuren’ plaats gevonden van een biodiesel producent (PETROTEC, 
Emden, D) via een handelaar (OLIVET, NL) naar een voervetten producent (Harles 
und Jentzsch, D).  

• Harles und Jentzsch produceert naast voervet ook vetten voor technische 
doeleinden. De vetzuren die door PETROTEC via OLIVET waren aangeleverd, zijn ook 
aangeleverd met de melding dat de vetzuren bedoeld waren voor technische 
doeleinden. 

• Bij Harles und Jentzch zijn de technische vetzuren vermengd met voervet. De eerste 
levering van 26 ton technisch vet, is zo verwerkt tot 526 ton voer vet. Dit is 
vervolgens uitgeleverd aan 9 mengvoerbedrijven.  

• Vooralsnog wordt aangenomen dat Harles und Jentzsch via 7 leveringen in totaal 
179,920 ton technische vetzuren heeft ontvangen en heeft verwerkt tot 2.256 ton 
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voervet. In totaliteit is dit voervet geleverd aan 25 mengvoerbedrijven (in Hamburg, 
Saksen, Nordrhein Westfalen en Saksen-Anhalt) en verwerkt tot mengvoer voor 
leghennen, vleeskuikens, varkens en rundvee. Hierbij is een mengpercentage tussen 
de 2% en 10% gebruikt.  

• Voor zover nu bekend is er geen verontreinigd voervet geleverd naar andere EU 
lidstaten of derde landen. 

 
Productie verontreinigd mengvoer 
 

• Op 24 november heeft een mengvoerbedrijf in Dinklage in het kader van een eigen 
controle een monster genomen van een batch mengvoer dat was gemaakt met 
voervet dat op 11 november 2010 door Harles und Jentzsch was geproduceerd. Op 
22 december 2010 ontving dit mengvoerbedrijf het officiële analyseresultaat waaruit 
bleek dat het dioxine gehalte te hoog was (1,56 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). Het 
maximaal toegestane gehalte in is 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ)). 

• Deze bevinding is door het mengvoerbedrijf op 22 december 2010 gerapporteerd aan 
de Duitse autoriteiten.  

• Alle veehouderijbedrijven die verontreinigd mengvoer hebben ontvangen zijn 
geblokkeerd door de Duitse autoriteiten 

• De 25 mengvoerbedrijven die verontreinigd voervet van Harles und Jentzsch hebben 
ontvangen worden momenteel gecontroleerd door de Duitse autoriteiten. Uit de 
eerste analyseresultaten blijkt dat voor 31 monsters van mengvoer de gehaltes aan 
dioxine liggen tussen 0,039 (+/- 0,008) tot 0,41 (+/- 0,12) ng/kg (WHO-PCDD/F-
TEQ) liggen. Daarmee liggen de dioxinegehalte onder de door de EU gestelde 
maximumnorm van 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). Hierbij gaat het om mengvoer 
voor leghennen, melkvee, fok- en vleesvarkens. Er worden nog meer 
analyseresultaten verwacht. 

• Via zelfcontrole van twee mengvoerbedrijven, zijn analyseresultaten beschikbaar 
gekomen van ander batch voervet, afkomstig van de locatie Uetersen van Harles und 
Jentzsch. De vetzuren in deze batch zijn niet afkomstig van PETROTEC. In deze 
batch is een verhoogd gehalte vastgesteld van dioxine en dioxine-achtige PCB’s van 
2,8 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ en WHO-PCDD/F-PCB-TEQ), waaronder 1,3 ng/kg 
dioxine (WHO-PCDD/F-TEQ). Het gaat hierbij om mengvoervetzuren met de 
aanduiding HJ 2 SR/P. Deze analyseresultaten laten kleine overschrijdingen zien van 
de door de EU gestelde maximumnorm voor dioxine. De vastgestelde overschrijding 
is lager dan de overschrijdingen in de voervetten die zijn geproduceerd op de locatie 
Bösel van Harles und Jentzsch. De partijen voervet die uit voorzorg eind 2010 al zijn 
geblokkeerd, worden niet gebruikt voor de productie van mengvoer. Op basis van het 
lage meng gehalte en de verwachting dat het gehalte aan dioxine in mengvoer onder 
het door de EU gestelde maximum ligt, zijn geen veehouderijbedrijven geblokkeerd. 
Het is nog onbekend waar deze overschrijding door wordt veroorzaakt. De komende 
dagen worden meer testresultaten verwacht. 

 
Leverdatum Aanduiding Dioxine (ng/kg) dl-PCB (ng/kg) Som Dioxine/dl-PCB (ng/kg) 
23-12-2010 HJ 2 SR/P 1,14 1,5 2,64 
15-12-2010 HJ 2 SR/P 1,26 1,55 2,81 
07-12-2010 HJ 2 SR/P 1,2 1,52 2,72 
24-11-2010 HJ 2 SR/P 1,07 1,24 2,31 
16-11-2010 HJ 2 SR/P 0,988 1,34 2,33 
07-12-2010 Plantenvet  

(HJ 2 SR/P) 
0,99 1,05 2,04 

 
• Vanuit Duitsland zijn twee partijen mengvoer bedoeld voor pluimvee ouderdieren, 

geleverd aan twee bedrijven in Denemarken en Frankrijk op 14 december 2010 
(Frankrijk) en tussen 16 november 2010 en 30 november 2010 (Denemarken). Op 
basis van de analyseresultaten van de controle monsters van voervet en het 
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mengpercentage van het voervet in het mengvoer is het gehalte aan dioxine in de 
betreffende partijen mengvoer berekend. Dit geeft het volgende resultaat: 

o Voor de levering aan Frankrijk is een dioxine gehalte van 0,026 ng en 0,096 
ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) berekend. 

o Voor de leveringen aan Denemarken liggen, met uitzondering van 2 
leveringen, de berekende gehaltes onder de EU maximum gehaltes (0,06 ng – 
0,051 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ); voor 2 leveringen is een dioxine gehalte 
van 2,53 en 2,65 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) berekend). 

Voor zover nu bekend zijn de ouderdieren die met dit mengvoer zijn gevoerd niet in 
de voedselketen terecht gekomen. Van het gebruik van het mengvoer in Frankrijk is 
op dit moment niets bekend, het berekende dioxine gehalte in dit mengvoer ligt 
echter onder de door de EU gestelde maximum norm voor dioxine. 

• Voor zover nu bekend is er geen ander verontreinigd mengvoer geleverd naar andere 
EU lidstaten of derde landen. 

 
 
Veehouderij bedrijven die verdacht mengvoer hebben ontvangen 
 

• De veehouderij bedrijven die verdacht mengvoer hebben ontvangen van de 25 
betrokken mengvoerbedrijven zijn getraceerd en geblokkeerd. Momenteel zijn nog 
408 bedrijven in diverse Länder geblokkeerd.  

• Het blokkeren van deze bedrijven moet worden gezien als een voorzorgsmaatregel, 
gezien de tot nu toe beschikbare analyseresultaten.  

• De Duitse autoriteiten zullen de blokkade van de veehouderij en mengvoerbedrijven 
pas opheffen als is aangetoond dat de producten van deze bedrijven geen verhoogd 
gehalte aan dioxine bevatten of als door analyse kan worden bewezen dat het 
mengvoer geen verhoogd niveau aan dioxine bevatte.  

• In Nordrhein-Westfalen zijn 8.000 leghennen van een leghennenbedrijf dat 
verontreinigd mengvoer had ontvangen, geslacht en vernietigd. Er zijn tot op heden 
geen andere bedrijven bekend waar het slachten en vernietigen van dieren heeft 
plaatsgevonden.  
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Tabel 3: Overzicht van geblokkeerde veehouderij bedrijven (stand 13-1-2011) 
Diersoort         Naam Länder 

Leghennen Vleeskuikens Vleeskalkoenen Varkens Melkvee Rundvee Konijn Eenden/ 
ganzen 

Totaal 

Baden-
Württemberg 

      0  0 

Bayern          
Berlin          

Brandenburg  1 1      2 

Bremen          
Hamburg          
Hessen    1     1 
Mecklenburg-
Vorpommern 

   5 2     7 

Niedersachsen 16 15 63 160     254 
Nordrhein-
Westfalen 

2  3 111 5 8   129 

Rhainland-
Pfalz 

         

Saarland          
Sachsen          
Sachsen-
Anhalt 

3 4 1 6     14 

Schleswig-
Holstein 

  1 0     1 

Thüringen          
          
Totaal 21 20 74 280 5 8 0 0 408 
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Voedselproducten 
 
Eieren 

• Analyses van de eieren en eiproducten van betrokken Duitse bedrijven laten dioxine 
niveaus zien die rond de maximaal toegestane waarde van 3 pg/g vet (WHO-PCDD/F-
TEQ), met enkele gevallen waarbij het maximum tot 4x wordt overschreden. 58 
(72%) van de 81 monsters hebben een dioxine gehalte dat onder het maximaal 
toegestane niveau valt. 

 
Testresultaten van eieren en eiproducten 
Land Aantal monsters  Aantal monsters met een gehalte 

boven het maximum niveau 
Bayern 17 6 
Niedersachsen 34 10 
Nordrhein-Westfalen 29 7 
Baden-Wütrttemberg 1 0 
Totaal 81 23 

 
• In Duitsland zijn recalls uitgevoerd voor eieren van Duitse leghennenbedrijven die 

verontreinigd mengvoer hebben ontvangen waarin het maximumniveau voor dioxine 
was overschreden.  

• Op 3 en 15 december 2010 zijn resp. 86.000 en 50.000 B-klasse eieren vanuit 
Saksen-Anhalt geleverd aan een bedrijf in Barneveld. Deze partijen zijn inmiddels 
getraceerd en geblokkeerd. 

• Voor zover nu bekend zijn er geen andere mogelijk verontreinigde eieren aan andere 
EU lidstaten of derde landen geleverd. 

 
De Nederlandse eiersector heeft de afgelopen dagen extra monsters van Nederlandse eieren 
onderzocht op de aanwezigheid van dioxine. Hieruit is gebleken dat het dioxinegehalte bij 
alle onderzochte eieren onder de wettelijke norm ligt. Deze resultaten zijn in lijn met de 
eerdere berichten vanuit Duitsland en de EU, dat geen verontreinigd voervet of mengvoer 
vanuit Duitsland naar Nederland is gekomen.  

 
Vlees en melk 
 
• Een aantal testresultaten van vlees van leghennen (1 monster van vet afkomstig van 

3 leghennen) van een betrokken leghennenbedrijf, waarvan de eigenaar de dieren 
heeft laten slachten en vernietigen, laten een verhoogd dioxine gehalte zien van 4,99 
pg/g (WHO-PCDD/F-TEQ), het maximumniveau is 2 pg/g (WHO-PCDD/F-TEQ). Geen 
van deze dieren is in de voedselketen terecht gekomen. 

 
Aantal testresultaten die de maximumnorm voor vlees van leghennen overschrijden 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
Nordrhein-Westfalen 1 1 
Totaal 1 1 
 

• Van 3 controlemonsters die vanwege bedrijfseigen controle zijn genomen van het 
vlees van vleeskuikens zijn geen analyseresultaten gevonden die de door de EU 
gestelde maximumnorm van 2 pg/g (WHO-PCDD/F-TEQ) overschreden. 

 
Aantal testresultaten die de maximumnorm voor vlees van vleeskuikens overschrijden 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
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Hessen 3 0 
Totaal 3 0 
 

• Officiele analyse resultaten van 4 monsters van vleeskalkoenen zijn nu beschikbaar. 
De gevonden gehaltes liggen duidelijk onder de door de EU gestelde maximumnorm 
van 2 pg/g (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Aantal testresultaten die de maximumnorm voor vlees van kalkoenen overschrijden 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
Niedersaksen 1 0 
Nordrhein-Westfalen 3 0 
Totaal 4 0 
 

• Er zijn 17 monsters van varkensvlees onderzocht op dioxine. In 14 monsters van 
varkensvlees zijn geen overschrijdingen gevonden van de door de EU gestelde 
maximumnorm van 1 pg/g (WHO-PCDD/F-TEQ). Bij twee proefslachtingen van 
varkens van geblokkeerde bedrijven is een overschrijding van de maximumnorm voor 
dioxine vastgesteld (1,51 pg/g vet en 1,07 pg/g vet). Beide monsters stammen van 
varkens waaraan voer met een relatief hoog aandeel verontreinigd voervet. Deze 
bedrijven blijven geblokkeerd.  

 
Aantal testresultaten die de maximumnorm voor vlees van varkens overschrijden 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
Bayern 1 0 
Niedersaksen 3 2 
Nordrhein-Westfalen 9 0 
Sachsen-Anhalt 4 0 
Totaal 17 0 
 

• Van rundvlees is voorlopig 1 analyseresultaat beschikbaar. Van dit monster ligt het 
gevonden gehalte onder de door de EU gestelde maximumnorm van 3,0 pg/g (WHO-
PCDD/F-TEQ).  

 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
Niedersaksen 1 0 
Totaal 1 0 
 
 

• Er zijn 21 officiële monsters van koemelk geanalyseerd. De analyse resultaten liggen 
allen onder de door de EU gestelde maximumnorm van 3 pg/g vet (WHO-PCDD/F-
TEQ). 

 
Aantal testresultaten die de maximumnorm voor koemelk overschrijden 
Land Aantal monsters Aantal monsters boven de 

maximumnorm 
Niedersaksen 8 0 
Nordrhein-Westfalen 13 0 
Totaal 21 0 
 
 



 7

• Voor zover nu bekend hebben geen leveringen van vlees en melk, met een hoger 
dioxine gehalte dan de door de EU gestelde maximumnorm, aan andere EU lidstaten 
of derde landen plaatsgevonden.  

 
Risicobeoordeling 
• Volgens een assessment van het Duitse Federale Instituut voor Risk Assessment 

wordt bij de gevonden niveaus van dioxine, geen acuut gevaar voor de gezondheid 
van consumenten verwacht als gevolg van de consumptie van eieren of kip, 
gedurende een korte periode. De betrokken Länder hebben dan ook geen 
waarschuwing voor het publiek uitgegeven. 

• De komende dagen worden meerdere testresultaten verwacht. 


