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’Vliegenscheet is al genoeg om waarde te zien kelderen’
De Morgen - 09 Aug. 2017
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De paniek in de pluimveesector stuwt de eierprijzen voor producenten omhoog, maar zelfs de gevrijwaarde bedrijven reageren teneergeslagen. ‘Dit zijn niet alleen financiële, maar ook familiale drama’s.’
’De ene dag lezen we dat je er duizend mag eten, de volgende is vijf alweer een gevaar voor de gezondheid”, zucht Geert Albers, terwijl hij de witte en bruine eieren die van de band rollen zorgvuldig inspecteert en sorteert. Hij komt net van de wekelijkse prijsnotering van eieren in Kruishoutem, traditioneel de bakermat van de eieren. Wie de gemeente binnenrijdt, komt reclame tegen voor kinderfestival Eilabal, de plaatselijke nachtwinkel heet ‘t Eitje en jaarlijks zijn er de Gulden Eifeesten met de verkiezing van de Eierkoningin.
Voor feeststemming is er echter geen plaats. Dat voelt ook Albers, die binnen de eierenprijzencommissie zetelt als vertegenwoordiger van de producenten. “Normaal gezien fluctueren de prijzen met 5 à 10 cent per honderd eieren, nu hebben sommige partijen beslist om af te stappen van de normale parameters en ging de prijs net zoals in Nederland met 40 cent de hoogte in. Een paniekreactie.”
Nochtans behoort Albers met zijn familiebedrijf, op een boogscheut van Kruishoutem in Eine, tot de gelukkigen: zij die niet op de beruchte Chickfriend-lijst stonden en dus niet preventief geblokkeerd zijn. De duizenden witte eieren met code 3BE4036 staan klaar in zijn hangar om naar Nederland te vervoeren, waar ze ter verwerking gebroken zullen worden. Toch moet ook hij nu de nodige attesten voorleggen vooraleer kopers zich gerust voelen. “In zo’n industrieel proces hoeft er maar één slecht lot in een tank terecht te komen om alles te bezoedelen.”
Imagoschade
Vooralsnog blijft de ravage in België beperkt in vergelijking met Nederland. De fipronil-gehaltes liggen lager, de blokkeringen worden langzaamaan opgeheven. Met een beetje slechte wil zou je zelfs kunnen stellen dat de crisis en de daaruit volgende prijsstijging voor de meeste producenten mooi meegenomen is, maar daar heeft Albers geen boodschap aan. “Cru gezegd is het nu inderdaad voordelig, maar ik had veel liever gezien dat de pluimveesector ongeschonden bleef in dit verhaal.”
Diezelfde boodschap verkondigt ook de Boerenbond. “Op lange termijn leidt dit sowieso tot imagoschade”, zegt woordvoerder Anne-Marie Vangeenberghe, die zich ergert aan de vele verwijten dat het FAVV uit het verleden niets geleerd heeft. “Net dankzij de dioxinecrisis zijn er nu autocontroles doorheen de hele keten, waardoor de terugkoppeling naar de fraude van Chickfriend mogelijk was. Dat gebeurt inderdaad niet vanaf dag één, maar anders was dit misschien met vijf jaar vertraging uitgekomen.”
Chickfriend, de schuldige heeft een naam in dit verhaal. Ook Albers was de naam een aantal maanden geleden tegengekomen in Pluimveeweb, een Nederlands vakblad voor pluimveehouders. “Een heel artikel was eraan gewijd. Zogezegd een wondermiddel. Nu vind je van die berichten geen spoor meer”, vertelt hij. “Je moet weten dat die bloedluizen daadwerkelijk een groot probleem zijn. De kippen krijgen er stress van en ze tasten ook de eieren aan. Witte eieren voor warenhuizen moeten kraaknet zijn. Een vliegenscheet is al genoeg om de waarde te zien kelderen.”
En wie dan geen twee keer nadenkt bij zo’n wondermiddel... “Ja, dan ben je gejost. Zelfs al heb je, zoals ik bij de meesten vermoed, ter goeder trouw gehandeld”, vult Albers aan. In de Vlaamse landbouwcultuur waar familiebedrijven de norm zijn, zijn de marges klein en de risico’s groot.
”Eén dag kun je overleven, maar na een week is een lot niet meer goed.” Ook Albers heeft het verhaal zien passeren van pluimveehouder Paul Geens, die na tien dagen met 700.000 eieren opgescheept zat. “Zelfs als je die kwijtgeraakt is het aan een veel lagere prijs. In Nederland gaan producenten ten onder aan dit verhaal, ik vrees dat we in België dezelfde toer op gaan.”
Wie zal die financiële schade moeten dragen? “De boeren wellicht”, gokt Albers, maar bij de Boerenbond hopen ze dat het sanitaire fonds voor dierenziektes aangesproken kan worden. “Dit is een geval van overmacht, maar de vraag is natuurlijk of je dit als dierenziekte of als fraude moet bestempelen”, zegt Vangeenberghe. De voorlopige schade voor de pluimveesector wordt door de Boerenbond op 10 miljoen euro geschat. “Individueel is dat niet te betalen.”
Ondertussen vervat Albers het sorteerwerk met een laatste gedachte. “Het is vooral jammer dat dit opnieuw een politiek steekspel lijkt te gaan worden.” In de eiergemeente staat de politiek alvast achter de landbouwers. “We hebben met z’n allen afgesproken om een eitje meer te eten, om de sector te steunen”, zegt schepen van Landbouw Robrecht Bothuyne.

