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Van:
Verzonden: woensdag 6 september 2017 14:53
Aan: )
Onderwerp: FW: Tip en nota fipronil

 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 11:15 
Aan:  
Onderwerp: RE: Tip en nota fipronil 
 
Ja, zal ik doen. 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 11:14 
Aan:  
Onderwerp: RE: Tip en nota fipronil 
 
Is het nog handig dat je deze mail ook naar de postbus van ICB stuurt?  
Groeten  

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 11:12 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip en nota fipronil 
 
Goedemorgen  
 
Voordat onderstaande tip binnen kwam (november 2016) was het signaal van fipronil al bekend bij de IOD. 
Daarom is de tip door TO DGM ook aan de IOD doorgegeven. 
 

 (CSI DGM) heeft over de vraag binnen welk domein fipronil zou worden opgepakt, contact gehad met 
. Zij hebben afgesproken dat het binnen biociden zou worden opgepakt. Deze informatie heb ik uit 

tweede hand en zou bij de betrokkenen nog kunnen worden geverifieerd.  is in Canada en die wil ik liever niet 
storen. 
 
 
Zie hierbij nog een paar kleine aanvoegingen op de concept nota. 
 
Groetjes, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 9:36 
Aan: );  
Onderwerp: FW: Tip 
 
 
Hallo, 
 
Onderstaande had ik nog in de mailbox. 
Ik weet niet in hoeverre jullie weten dat dit signaal bij de IOD is neergelegd. 
 

Met vriendelijke groet,  

 
Inspecteur 
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........................................................................ 
Team: Expertise dier 
Divisie: Regie en Expertise 
Directie: Handhaven 
........................................................................ 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................ 
T 088 ‐ 223 33 33 
F 088 ‐ 223 33 34 

j@nvwa.nl 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 9:58 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip 
 
Goedemorgen  
 
Ik ben bezig met de casus: 
Bestrijding bloedluis in pluimveesector met werkzame stof fipronyl door een bedrijf uit Barneveld. 
 
Heb jij binnenkort een keer tijd voor mij om de casus te bespreken ? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Rechercheur Team Intelligence  
NVWA‐Inlichtingen en Opsporingsdient (IOD) 
Mob:  
e‐mail: @NVWA.NL 
 
 
 
 

Van: InfodeskNVWA-IOD  
Verzonden: maandag 21 november 2016 8:37 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip 
 
Kijk maar wat we hiermee doen. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Medewerker verwerken en behandelen  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
NVWA‐ Inlichtingen‐ en Opsporingsdienst 
Team Intelligence / Infodesk 
Bezoekadres: Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht  
Postadres: Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Telefoon:   
E‐mail: @nvwa.nl 
 
Telefoon Infodesk: 088‐  
E‐mail Infodesk:  @nvwa.nl 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 19:12 
Aan: InfodeskNVWA-IOD 
Onderwerp: Fwd: Tip 
 
Aub uitzetten en laten oppakken. 

document 1



3

 
Gr.  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  < @nvwa.nl> 
Datum: 18 november 2016 19:09:57 CET 
Aan:  <j @nvwa.nl> 
Onderwerp: Doorst.: Tip 

Hi   
 
Kan ik dit bij Intelligence kwijt? 😊 
 
Gr,  
 

  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " )" < @nvwa.nl> 
Datum: 18 november 2016 16:35:14 CET 
Aan: "  < @nvwa.nl> 
Kopie:  @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Tip 

Hoi  
 
Een tijdje terug had jij mij gebeld over Fipronil. Een collega ontving hierover een 
signaal/tip, dus bij deze stuur ik het door naar jou. 
Pakken jullie dit verder op of is het goed om dit (ook) te delen met een collega bij 
de afdeling biociden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Inspecteur Toezichtontwikkeling 
................................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Divisie Landbouw en Natuur  
Team TO diergeneesmiddelen 
Catharijnesingel 59 \ 3511 GG \ Utrecht 
Postbus 43006 \ 3540 AA \ Utrecht 
................................................................................ 
T:  
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 15:13 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Tip 
 
 
Hoi, 
 
Bij deze.. 

Met vriendelijke groet,  

 
Inspecteur Toezichtontwikkeling 
 
........................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
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Divisie Landbouw en Natuur 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................ 
T 088 - 223 33 33 
F 088 - 223 33 34 

@nvwa.nl 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 8:52 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Tip 
 
Dag  
 
Gisteren(avond) spaken wij elkaar kort over dit onderwerp. Onderstaande tip ( 
niet nader onderzocht) kam ter ore bij een van onze inspecteurs 
gewasbescherming/fyto.  
 
 
Wij meenden er goed aan te doen jullie dit te melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

  
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 6:59 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip 
 
Goedemorgen  
 
Gisteren contact gehad met collega  over tip gebruik fipronil ter 
bestrijding van bloedluizen in pluimveestallen, zie onderstaande mail. 
Bloedluizen is een groot probleem in de pluimveesector en veroorzaakt veel 
(financiële) schade. 
Gezien het middel zou het mogelijk ook schade kunnen veroorzaken als deze 
werkzame stof vervolgens in de kippen/eieren terecht komt. 
Hoe dit zich verhoudt is mij niet duidelijk. 
Fipronil is in ieder geval schadelijk bij mensen voor lever, nieren en schildklier. 

 
 

 
Groeten, 

. 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 november 2016 9:01 
Aan: ) 
Onderwerp: Tip 
 

 
 
 
Ik heb een tip gekregen in privesfeer dat er op grote schaal Fipronyl gebruikt 
wordt in kippenstallen. Dit bedrijf verkoopt ook aan kippenhouders dat ze een 
groot bedrag hebben gereserveerd voor toekomstige rechtzaken en dat ze hier de 
pluimveehouders in mee beschermen. 
 
Er zouden allerlei maskerende stoffen bij het middel zitten om de fipronyl. 
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Het bedrijf is: 
 
http://www.chickclean.nl/ 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Inspecteur / Auditor Feed Zuid ( Zuid Nederland) 
........................................................................  
Afdeling Voedselveiligheid & Industriële Productie ( VIP)  
Divisie Consument & Veiligheid  
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit  
Catharijnensingel 59 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................  
T:    
E:  @nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl  

Think Green - don't print this email unless you really need to  
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18-11-2016 13:21

Meldpunt misstanden vleesketen
 

Wilt u anoniem een melding plaatsen Ja

 

 

Gegevens waar de misstanden plaatsvinden

Bedrijfsnaam Agro Remijsen BVBA

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Postcode Plaatsnaam

Land

Datum 18-11-2016

 

Omschrijf uw klacht

Tevens handeld dit bedrijf in het middel Fiprocid (ook uit het oostblok schijnbaar), dit is een illegaal en niet
geregistreerd insecticide dat bestaat uit 10% fipronil. Ze lopen ermee te koop dat ze dit middel verkopen als
"bloedluis" bestrijding bij de legpluimvee. Schijnbaar word dit middel voornamelijk verkocht aan de firma Chickfriend
BV (of Chickclean BV) in de regio Barneveld Nederland. Deze zetten het middel ook in om de bestrijding bij de
pluimveehouder zelf uit te voeren.
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Van:  < @favv.be>
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Fipronil ei 

Urgentie: Hoog

Beste   
 
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. Wij hebben een dossier waarin wij fipronil gedetecteerd hebben in 
eieren. Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 
DEGA‐16. Zij kopen dit product aan bij Pro‐Farma (        

). 
 

 
 

 
. Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
 
Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
 
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust ( ).  
 
Met vriendelijk groeten, 
 

 
 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:    
CC:    
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 

Beste   
 

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
 

Met vriendelijke groet, 
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Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en  ?  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:  @favv.be>;  @favv.be> 
CC:   @favv.be>;   @afsca.be>; 

@favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Ter info 
 

Van:  ) [mailto:   
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:  @nvwa.nl>;    @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:  )  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Hoi   
 
 
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan   
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Groet    
 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Dag   
 
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant   ( ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
 
Alvast bedankt! 
 
Gr., 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:    @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
 

  
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:    @favv.be>;    @favv.be> 
CC:    @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
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) 
 

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Groet 

 
 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan 
het onthaal voorgelegd te worden om 
toegang tot het gebouw te krijgen. 

Si cet e‐mail est une convocation à une 
réunion, la version imprimée devra être 
présentée à l'accueil pour obtenir l'accès au 
bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ibis, mr. C. (Cansu)

Van: NVWA <noreply@NVWA.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2017 15:17
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 608408.00 Betreft een klacht met kenmerk 9974559

Niet levensmiddelen (NON FOOD producten)  
  

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

 

 

Uw gegevens 
Voorletter(s), 
tussenvoegsel 
en 
achternaam 

 
  

 

  
   

 

 

Straatnaam  
 

Huisnummer 
 

Toevoe

Postcode  
 

Plaatsnaam  
 

 

Land Nederland 
 

Telefoon  
 

E-mailadres @hotmail.com 

 

Herhaal e-
mailadres @hotmail.com 

 

 

   

Algemeen 
Vermeld in eigen woorden wat u heeft ervaren en/of gezien. 

 

 

 

Specificeren non food product 
Maak een keuze: 

  

Let op:  
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand. 
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier vezendt.  
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.  
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.  
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende. 
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen kunt u deze samenvoe
Houd u er dan wel rekening mee dat het bestand niet groter is dan 1MB  
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Eieren met verboden stof aangetroffen in België 
 
Uiteenzetting volgens  en : 
 
Vragen: 
 

1) Is er gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja wat en hoe groot? 
2) Om welke verboden stof gaat het? 
3) Waarvoor is de stof gebruikt?  
4) Hoe is het gebruik van de stof vastgesteld? 
5) Betreft het eieren van een Belgisch pluimveebedrijf of ingevoerde eieren uit Nederland; 
6) Wat voor eieren betreft het? 
7) Indien een Belgisch bedrijf wat is dan de link? 
8) Indien ingevoerde eieren uit Nederland, van welke pluimveebedrijf afkomstig?  
9) Wat hebben de Belgen gedaan met het pluimveebedrijf in België? 
10) Wat hebben de Belgen gedaan met de eieren in België? 
11) Wat heeft de NVWA gedaan in Nederland? 
12) Hoeveel pluimveebedrijven betreft het in Nederland? 
 

Uitwerking vragen: 
 
1) Is er gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja wat en hoe groot ? 

Of de verboden stof schadelijk is voor de volksgezondheid en zo ja in welke mate wordt 
onderzocht door Buro. Er is door Buro nog geen uitspraak gedaan.  
 
In richtlijn 2006/125/EG wordt vermeld dat bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen 
en in babyvoeding aan fipronil 0,004 Maximumgehalte aan residuen (mg/kg) mag bevatten. 

 
 

 
2) Om welke verboden stof gaat het? 

Het gaat om Fipronil/DEGA 16. 
 
3) Waarvoor is de stof gebruikt? 

Fipronil werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Fipronil wordt ook gebruikt 
in een bestrijdingsmiddel tegen mieren dat op de mierennesten moet worden toegepast.  
 

4) Hoe is het gebruik van de stof vastgesteld? 
De FAVV heeft vastgesteld dat stal 4 van de  te  (België) 
op 5 april 2017 is behandeld tegen bloedluis. Bij de behandeling is door schoonmaakbedrijf 
Chickfriend te Barneveld (Nederland) het product “ Dega-16” gebruikt.   
 

5) Betreft het eieren van een Belgisch pluimveebedrijf of ingevoerde eieren uit Nederland? 
Het betreffen eieren afkomstig van een leghennenbedrijf in België. 
 

6) Wat voor eieren betreft het? 
Het betreft consumptie-eieren. 
 

7) Indien een Belgisch pluimveebedrijf wat is dan de link? 
De stal van het pluimveebedrijf in België is behandeld door schoonmaakbedrijf Chickfriend te 
Barneveld.  
 

8) Indien ingevoerde eieren uit Nederland, van welke pluimveebedrijf afkomstig? 
Niet van toepassing 
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9) Wat hebben de Belgen gedaan met het pluimveebedrijf in België? 
 heeft een uiteenzetting gemaakt van de informatie die bij hem bekend is in 

journaalvorm: 
  

170717 Vraag FAVV 
fipronil.doc

 
 
In een e-mail (di 11-7-2017 13:20) in het document staat de volgende informatie: 
• Uit een routinecontrole van  bleek dat eieren van 

 (  een te hoog gehalte aan Fipronil-sulfon bevatten. 
•  

 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

10) Wat hebben de Belgen gedaan met de eieren in België? 
In eerste instantie zijn de eieren geblokkeerd in de brekerij. Onduidelijk is wat er met de 
eieren in de brekerij is gebeurd. Doorgaans worden de eieren gebruikt voor de industrie of 
consumptie. De eieren op het pluimveebedrijf zijn geblokkeerd. Wat er met de geblokkeerde 
eieren is gebeurd is nog onbekend. Het pluimveebedrijf is in de periode 21 juni 2017 tot en 
met 11 juli 2017 vrijgegeven. Toen zat het gehalte Fipronil onder de norm.  
 

11) Wat heeft de NVWA gedaan in Nederland? 
 
19 juni 2017 
Bij de NVWA, zijnde inspecteur , komt er een informeel signaal uit België 
van de FAVV binnengekomen dat er eieren zijn aangetroffen waarin een verboden stof zit. De 
inspecteur zet dit door naar  met het verzoek of hij dit kan opvolgen en 
beantwoorden. 
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20 juni 2017 
Melding binnengekomen op dinsdag 20 juni 2017. Melding is in MOS geregistreerd onder 
nummer 608408: 

 

d f

 
MOS geeft aan: 
Deze melding is op donderdag 6 juli 2017 12:36 : S.v.p. melding 
omzetten naar gewasbescherming. Op donderdag 6 juli 2017 14:30 : Melding 
omgezet naar Gewasbescherming. Domein in. 
 
Op 6 juli 2017heeft  inspecteur  verzocht op korte termijn een bezoek 
te brengen aan het bedrijf Chickclean en Chickfriend en onderzoek in te stellen naar het 
gebruik van DEGA-16/Fipronil. Op 7 juli 2017 hebben de inspecteurs de aanwezige voorraad 
en de administratie van het bedrijf ingezien.  
 
Administratie: 
Er zijn facturen aangetroffen met de vermelding DEGA 16.  

. 
 
Voorraad: 
Door inspecteurs is de voorraad middelen gezien. Er is ongeveer 2 ton niet toegelaten 
middelen aangetroffen. Deze moet het bedrijf afvoeren.  Er zijn verschillende monsters 
genomen, maar er is geen Fipronil aangetroffen. Het middel DEGA-16 is niet aangetroffen. 

 
 

 
Op dinsdag 11 juli 2017 is er telefonisch gesproken met teamleider  (Dier) met 
het verzoek monsters te laten nemen op de 8 legbedrijven in Nederland. Op woensdag 12 juli 
is teamleider  (Dier) ingelicht door  (inspecteur IOD intelligence). 

 kreeg het verzoek om de acht pluimveebedrijven te laten bezoeken en te laten 
bemonsteren.  heeft dit die middag besproken met afdelingshoofd Dier  

  
 
Op maandag 17 juli 2017 is er een overleg geweest met  (inspecteur),  

 (inspecteur),  (inspecteur),  (IOD),  (IOD), 
 (Dier) en  (Officier van Justitie).  

 

 heeft een lichting 
gegeven op zijn onderzoek (fipronil aangetroffen in pakket waar inktcartridges hoorde te 
zitten) en het onderzoek van  en . 
 
In dit overleg heeft de OvJ aangegeven dat zij graag met spoed het EOB (Europees 
Onderzoeksbevel) verzoek vanuit België ziet verschijnen. Dit vergemakkelijkt de gegevens 
overdracht.  

 
  heeft in het overleg aangegeven 

dat zij nog even in overleg gaat, maar dat ze wel degelijk de noodzaak van het bemonsteren 
in ziet. Verder is besproken dat dit onderzoek dusdanig groot wordt en dat het risico 
volksgezondheid op het spel staat, dat het niet meer onder een klein onderzoek kan vallen. 
Dit gaan  en  bespreken met hun leidinggevenden. 
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12) Hoeveel pluimveebedrijven betreft het in Nederland? 

Het betreft acht pluimveebedrijven verdeeld over Nederland.  
De lijst met bedrijven: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Divisie Consument & 

veiligheid 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33 

M  

F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 

17  juli 2017 

Projectnaam 

Vraag  FAVV  fipronil 

 

 

 

 

 

  

 

FAVV verrzoekt de NVWA om de bezoek/werk adressen van 

het ontsmettingsbedrijf Chickfriend uit Barneveld in België 

van de afgelopen 2 maanden te ontvangen ivm aantreffen 

fipronil in eieren 

 

 

 
 Pagina 1 van 5 
 

  

 

Fipronil (Wikipedia – Encyclo.nl). 

Fipronil verstoort de werking van het GABA-complex en het transport van 

chloride-ionen in de insecten en teken. Dit veroorzaakt een dodelijke 

hyperstimulatie bij deze dieren. 

Fipronil zorgt voor verstoring van de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel met als 

gevolg verlamming en uiteindelijk sterfte van het insect. Fipronil wordt toegepast 

als applicatievloeistof of spray tegen vlooien en teken. 

Voor de mens is fipronil ingedeeld als matig toxisch door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het is een licht irriterende stof: 

blootstelling kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. 

Fipronil werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Fipronil wordt 

ook gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen mieren dat op de mierennesten moet 

worden toegepast. 

 

Aanleiding vraag FAVV 

De FAVV heeft in haar monitoringsprogramma eieren de stof fipronil aangetroffen. 

Zij zien twee sporen voor de besmetting: 

  Voer:     

  Behandeling tegen bleodluis: Chickfriend Barneveld  
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FW Fipronil ei 
.msg

 

 

Donderdag 19 juni 2017  

FAVV ( ) vraagt: 

Zijn  of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld 

gekomen of beschikken jullie over bijkomende info over deze bedrijven die van 

nut kan zijn? 
 

Woensdag 28 juni 2017 

Antwoord (  

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van 

Chickfriend is geen informatie aanwezig. Bij  zijn 9 monsternames en 7 

inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn vastgesteld of maatregelen 

zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op een 

of ander wijze negatief in beeld zijn. 
 

Woensdag 28 juni 2017 

Nieuwe vraag FAVV ), deel van mail:  

Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk is om ons de 

uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische 

bedrijven van de laatste 2 maanden te bezorgen na een controle van 

Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om tegelijkertijd het 

bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere 

diergeneesmiddelen.  

  

Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer 

pluimveebedrijven slachtoffer kunnen geweest zijn van mogelijke fraude. 

Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 

hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen 

bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze 

info geraadpleegd kunnen worden? 

  

RE Fipronil ei 
.msg
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Divisie Consument & 

veiligheid  

Datum 

17 juli 2017 
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Vrijdag 30 jui 2017  

Afstemming met de ILenT mbt toezicht biocide gebruik door Chickfriend.  

: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. Dus als blijkt dat Chickfriend niet toegelaten biociden gebruikt 

kunnen wij optreden. Alleen dan krijgen wij opnieuw de discussie: “het 

gebruik vindplaats in de pluimveehouderij (agrarisch bedrijf) en is feitelijk 

de NVWA aan zet.” 
 

FW Fipronil ei 
.msg

 

 

Maandag 3 juli 2017  

Verzoek aan “NVWA biocide” (  en  gedaan om 

aan vraag FAVV te beantwoorden: 

De FAVV heeft de vraag gesteld, ivm een overschrijding van fipronil in eieren, of de 

NVWA bij de bestrijder van bloedluizen (Chickfriend uit Barneveld), onderzoek wil 

doen naar eerdere bestrijdingen in België. Ik heb eerder ILenT verzocht om deze 

informatie. Zij geven aan dat het toezicht voor dit bedrijf bij de NVWA ligt. Zij 

verwijzen mij door naar jullie. Zie de mailwisseling hieronder. Kunnen jullie de FAVV 

van de gevraagde informatie voorzien?  
 

Donderdag 6 juli 2017  

Mail van  dat verzoek is uitgezet bij : 

Het is uitgezet bij TU. Ik heb gevraagd om het zo snel mogelijk uit te voeren. 

 is de behandelende inspecteur. 
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veiligheid  

Datum 

17 juli 2017 

 
 

  

 

 

 
Pagina 4 van 5 

 

 

Vrijdag 7 juli 2017  

Bezoek  en  van  aan Chickfriend Barneveld. 

Onderzoek: 

  Niet in NL toegelaten biociden aangetroffen 

  Administratie in beslag genomen / ontvangen 

Strafrechtelijk onderzoek gestart. Informatie uitwisseling met FAVV kan alleen via 

OVJ. 

 

Dinsdag 11 juli 2017  

 geïnformeerd ivm onderzoeken ihkv NP Residuen. Extra onderzoeken 

eieren in NL of heranalyse eerdere monsters?  

 

 informeert  en , ivm melding Food Fraud: 

 

RE Fraude Fipronil in 
eggs 2017.074 .msg

 

Diervoederspoor uitgelopen.  heeft zelf het geleverde 

diervoeder laten onderzoeken. Monsters zijn negatief. Zie mail: 

FW Analyses Fipronil 
in voerleveringen aan Spendehoeve BVBA.msg

 

Info nog checkken: 

Telefonisch overleg met : gaan op legkippenbedrijven monsters 

nemen van eieren. Op 1 bedrijf ook can van Chickfriend bemonsterd. 

 

Donderdag 13 juli 2017  

 informeert FAVV ) en wijze van informatie delen:  

Zo als eerder besproken heeft de NVWA het bedrijf Chickfriend te 

Barneveld bezocht. Gezien de bevindingen (oa. aanwezigheid van niet in 

Nederland toegelaten producten) is dit een strafrechtelijk onderzoek 

geworden. De eindverantwoordelijke in Nederland is dan het Openbaar 

Ministerie en niet de NVWA. Er zijn diverse documenten in afschrift ter 

onzer beschikking. Voor de verstrekking van de gevraagde gegevens, uit 

dit strafrechtelijk onderzoek, is daarom een Europees Onderzoeksbevel 

(EOB, voorheen rechtshulpverzoek) nodig.  Deze kan door een Belgische 

Officier van Justitie worden gedaan aan het Nederlands OM. Binnen een 

Europees Onderzoeksbevel is het verstandig het spoedeisende karakter  

document 5a1



Divisie Consument & 

veiligheid  

Datum 

17 juli 2017 
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aan te geven en te verwijzen naar NVWA medewerkers  en/of 

. 
 

Maandag 17 juli 2017  

 

 

 

 

 

 

 deelt de informatie met . ,  en  

hebben vanmiddag overleg met OvJ.  neemt dit mee en geeft aan dit te 

delen met de OvJ en deze week te bellen / af te spreken met FAVV (  

 

 

Telefoontje  

 

 

. 
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Van: )
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10
Aan: )
CC:
Onderwerp: FW: Fipronil ei 
Bijlagen: factuur dega 16.pdf

Hoi  
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan  
Groet   

Van:  [mailto ]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
Dag   
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant  ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
Alvast bedankt! 
Gr., 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:  @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 

  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:  @favv.be>; @favv.be> 
CC: @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   

 
 

 
 

document 5a2



2

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan het 
onthaal voorgelegd te worden om toegang tot het 
gebouw te krijgen. 

Si cet e-mail est une convocation à une réunion, la 
version imprimée devra être présentée à l'accueil 
pour obtenir l'accès au bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer
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)

Van:  @favv.be>
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Fipronil ei 

Urgentie: Hoog

Beste   
 
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. Wij hebben een dossier waarin wij fipronil gedetecteerd hebben in 
eieren. Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 
DEGA‐16. Zij kopen dit product aan bij   (    

, ). 
 

 
 

 
 Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
 
Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
 
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust  ).  
 
Met vriendelijk groeten, 
 

 
 

Van:  [mailto @nvwa.nl]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:    
CC: )  
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 

Beste   
 

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
 

Met vriendelijke groet, 
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Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en      
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:    @favv.be>;  @favv.be> 
CC:    @favv.be>;   @afsca.be>; 

@favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Ter info 
 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:  ) < @nvwa.nl>;    @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:    
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Hoi   
 
 
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan   
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Groet    
 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Dag   
 
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant   De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
 
Alvast bedankt! 
 
Gr., 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:  @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:    @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
 

  
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:    @favv.be>;    @favv.be> 
CC:    @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
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: 
 

 
 

 

 
). 

 
. 

 
 

 

 

 
 

 
Groet 

 
 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan 
het onthaal voorgelegd te worden om 
toegang tot het gebouw te krijgen. 

Si cet e‐mail est une convocation à une 
réunion, la version imprimée devra être 
présentée à l'accueil pour obtenir l'accès au 
bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

document 5a4



5

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: ) - ILT @ILenT.nl>
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:58
Aan:
CC: @favv.be;  (BE); ,  

(
Onderwerp: FW: Fipronil ei 

Dag   
Bijgaand het antwoord van mijn collega. We hebben het een en ander uitgezocht.   

 
Aangezien wij geen toezicht houden op het gebruik van 

biociden in de agrarische sector kunnen wij op dit moment als ILT niet verder handelen. 
met vriendelijke groet, 

 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen/Biociden 

 
Graadt van Roggenweg 500 |3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 (0)88 489 00 00 
M   

@ILenT.nl 
http://www.ILenT.nl 
Ik werk van maandag t/m donderdag 

 

Van:  ) ‐ ILT  
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:03 
Aan:  ) ‐ ILT;  ) ‐ ILT 
CC:  ) ‐ ILT 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Bete   

 

 
 

 
 

. Dus als blijkt dat Chickfriend niet 
toegelaten biociden gebruikt kunnen wij optreden. Alleen dan krijgen wij opnieuw de discussie: “het gebruik 
vindplaats in de pluimveehouderij (agrarisch bedrijf) en is feitelijk de NVWA aan zet.” 
Voorlopig is dit wat ik voor je heb kunnen betekenen.  
Groet van   
senior inspecteur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen 
____________________________ 
Graadt van Roggenweg 500, Utrecht 
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Postbus 16191, 2500 BD Den Haag,  
IPC 521 
_____________________________________ 
T   

Van:  ) ‐ ILT  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 23:49 
Aan: ) ‐ ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Hallo   
Zie onderstaande mailwisseling tussen mij en NVWA. Kunnen wij informatie verschaffen over de prof. bestrijder 
Chickfriend? Wat zijn onze mogelijkheden daartoe? 
De FAVV verzoekt om nadere informatie, waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft 
uitgevoerd in België.  

 Daarom zou ik u willen vragen of het voor 
u mogelijk is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de 
laatste 2 maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
Hoor graag van je, waarvoor dank! 
Groet, 

 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:38 
Aan:  ) ‐ ILT 
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Hoi   
Het gaat nu niet om het toezicht op de primaire bedrijven, maar om het bedrijf dat de bestrijding uitvoert: 
Chickfriend. De Belgen willen graag de info ontvangen, waar Chickfriend heeft bestreden in Belgie. Chickfriend is 
geen primair bedrijf, maar de professionele bestrijder. Probeer je te bellen. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Van:  ) ‐ ILT [mailto @ILenT.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:44 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Dag   
Er zijn kennelijk problemen bij de ILT met vodafone vandaar… 
Ik kan je echter geen informatie hierover verschaffen, de informatie van   is niet helemaal juist… want de ILT 
voert juist geen toezicht uit bij agrarische bedrijven op het gebruik van biociden, die taak ligt toch echt bij de NVWA 
(   /    
Met vriendelijke groet, 

 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:24 
Aan:  ) ‐ ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Urgentie: Hoog 
Beste   
Ik heb je vanochtend een paar keer gebeld, maar niet kunnen bereiken. Daarom alvast per mail.  
De FAVV heeft bij een pluimveebedrijf in België fipronil gevonden in eieren. Zij hebben onderzocht wat op dit bedrijf 
zich heeft afgespeeld en mogelijke risico’s in beeld gebracht. Een daarvan is het bedrijf Chickfriend, dat de 
bestrijding van bloedluizen op het betreffende bedrijf heeft uitgevoerd. De FAVV verzoekt om nadere informatie, 
waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft uitgevoerd in België. Begreep van mijn 
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NVWA collega   dat ILenT het toezicht uitvoert bij professionele toepassers van 
biociden en niet de NVWA. Kun jij   van de gevraagde informatie voorzien? 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16 
Aan:  ) 
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Urgentie: Hoog 
Beste   
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. Wij hebben een dossier waarin wij fipronil gedetecteerd hebben in 
eieren. Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 
DEGA‐16. Zij kopen dit product aan bij Pro‐Farma (  

. 
 

 
 

 
 Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust  ).  
Met vriendelijk groeten, 

 

Van:   [mailto ]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:    @favv.be> 
CC: @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   

Beste   

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
Met vriendelijke groet, 

 

Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 

Van:   [mailto @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Beste   
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en evt.    
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Met vriendelijke groeten, 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:    @favv.be>;  < @favv.be> 
CC:    @favv.be>;  < @afsca.be>; 

@favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Ter info 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:  )  @nvwa.nl>;    @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Beste   
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:    
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan:  ) 
CC:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Hoi   
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan   
Groet    

Van:  mailto @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan:  ) 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant    ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
Alvast bedankt! 
Gr., 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:    @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:  @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
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Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:    @favv.be>;    @favv.be> 
CC: @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Groet 
 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan 
het onthaal voorgelegd te worden om 
toegang tot het gebouw te krijgen. 

Si cet e‐mail est une convocation à une 
réunion, la version imprimée devra être 
présentée à l'accueil pour obtenir l'accès au 
bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

document 5a5



6

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:06
Aan: ); )
Onderwerp: RE: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074 

Beste , 
 
De FAVV had twee sporen voor onderzoek naar fipronil (risico voor de volksgezondheid): het diervoeder en 
ontsmetting van de stallen. Via het diervoederspoor ben ik in beeld gekomen. Daarnaast heb ik eerst intern en 
daarna extern (ILenT) het ontsmettingsspoor via Chickfriend getrokken. Voor jullie de laatste stand van zaken: 
 

 

 

 
Chickfriend: 
De FAVV verzocht de NVWA om de NAW-gegevens van de door Chickfriend bezochte pluimveebedrijven (voor de 
bestrijding van bloedluis) van de afgelopen 2 maanden in België “op te halen”. In eerste aanleg werd ik door de 
NVWA-collega op het spoor van ILenT gezet om deze vraag bij hen neer te leggen. ILenT gaf aan dat de NVWA op 
dit bedrijf het toezicht dient uit te voeren. Afgelopen vrijdag zijn inspecteurs van de NVWA bij Chickfriend geweest 
voor toezicht. Zij troffen allerlei niet in NL toegelaten ontsmettingsmiddelen aan

 
 

 
 

 
 
@  . 
 
Mochten jullie meer info willen, jullie weten mij te vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 12:44 
Aan:  
Onderwerp: FW: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074  
 
Hoi  
 

 heeft mij inderdaad geïnformeerd over dit probleem (betrokken vanuit de DV kant direct benaderd door de 
FAVV ) Zie mail die hij hier over stuurde. 
 

  
 

 
Hopelijk kan  meer vertellen  
 
Mvg  
 

Van: )  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:17 
Aan:  
Onderwerp: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074  
 
 
Hallo  
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Hier een melding uit het Food Fraud Netwerk over fipronil in eieren. Info verzocht van een bedrijf in Barneveld.  

 
 
Ken je dit al? Wat wil je dat ik er mee doe? Normaal laat ik dit via TO traceren lopen…. 
 
Groet 

 
 
 

Van: )  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:00 
Aan: ) 
Onderwerp: Fipronil in eggs: 2017.074 (1) 
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:20
Aan:
Onderwerp: FW: Analyses Fipronil in voerleveringen aan  
Bijlagen: -2017054804-V01 ([M17013266001]  4  Legmeel  170621001).pdf; 

-2017054805-V01 ([M17013266002]  4  Legmeel  170621002).pdf; 
-2017054806-V01 ([M17013266003]  4  Legmeel  170621003).pdf; 
-2017054807-V01 ([M17013266004]  4  Legmeel  170621004).pdf; 
-2017055292-V01 ([M17013229001]  4  Legmeel  170620009).pdf

Urgentie: Hoog

 
Bij deze de gegevens. 
 

Mvg 
 

 

Van:  [mailto:   
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:18 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Analyses Fipronil in voerleveringen aan  
Urgentie: Hoog 
 
Geachte  , 
 
Zoals besproken, bijgevoegd de informatie aangaande de vondst van fipronil‐Sulfon in de eieren van   

  
De eieren waren afkomstig van leghennen uit stal 4.  
Het voer voor deze hennen is geproduceerd door  ,  . 
 
De samenvatting van de case en de acties: 

 Op 19‐6 is   telefonisch op de hoogte gesteld van de vondst van Fipronil‐Sulfon in eieren, 
geleverd door   

 Mondelinge informatie van  ): 
o Uit een routinecontrole van   bleek dat eieren van   ( . 

 een te hoog gehalte aan Fipronil‐sulfon bevatten. 

o  
 

o  

o  

  

  

o  

o  

o  

o  
 

o  

o  
. 
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o . 

o . 
 

 Fipronil is een insecticide, toegelaten voor de volgende toepassingen:  

o Behandeling van teken en vlooien bij honden, katten en fretten.  

o Voor behandeling van zaadgoed. 

o Fipronil‐sulfon is een metaboliet van Fipronil (vetoplosbaar).  

o In dieren wordt het stofje Fipronil omgezet in Fipronil‐sulfon. 

o MRL info: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐pesticides‐database/  

o Toelating werkzame stof in diergeneesmiddelen: 
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/  
 

 Ondernomen acties door   

o Bekende resultaten uit eigen monitorings‐programma: Analyseresultaten van maart en mei 2017 van 
geproduceerde legvoeders: onder detectieniveau voor Fipronil. 

o Van de leveringen aan stal 4, zijn 5 voermonsters (1 per week) voorafgaand aan 9 mei, ingestuurd voor 
analyse op Fipronil. 

o Analyses zijn uitgevoerd bij  , geaccrediteerd door de RvA voor deze analyse. 

o In alle voeders is het gehalte Fipronil beneden detectieniveau. 

o In één voer is naast Fipronil, ook Fipronil‐Sulfon onderzocht. Deze is ook beneden het detectieniveau. 

o Er is dus in geen enkel voermonster Fipronil aangetoond. 

o Analyseresultaten van deze aan   geleverde voeders zijn bijgevoegd.  

o Analyseresultaten zijn op woensdag 28 juni en donderdag 29 juni direct mondeling gecommuniceerd 
naar  .  

 
Zoals u weet hebben we reeds in juni telefonisch contact gezocht met   van het NVWA over deze case.  
Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, hoor ik het graag. 
U bent uiteraard ook van harte welkom bij   
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Vragenlijst: Welzijn / verwaarlozing boerderijdieren
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 18.07.2017; 13.00 – 14.00 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden adv CB), , 

, 
 en  (secr) 

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 
 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
• Rol, betrokkenheid en samenstelling van het team + achtervang, is er extra expertise nodig?  
• Verslaglegging, opstellen SITRAP + distributielijst 
• Logistieke afspraken 
• Onderliggende stukken 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Aanvullende feiten 
 
Netwerk 
 • overzicht betrokken actoren 
 
Sector 
 
Internationaal 
 
Lab 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
 
 
4. Oordeelsvorming 
• Scenario’s 
• Maatregelen   
 
5. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht 
 
6. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 20.07.2017; 9.30 – 11.00 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden  

 
 (secr) 

 
Agendalid:   

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Aanvullende feiten 
 
Lab 
• Monstername plan 
• Belboom uitslagen 
 
Tracering 
 
NCAE 
• Formele bevoegdheid 
 
Internationaal 
• Informatie uitwisseling België 

 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Risico’s  t.a.v. 

1 tijdsduur melding vs actie 
2 Voorzorgsprincipe blokkering (econ belang vs vgz) 
 

Scenario positieve monsters 
• blokkeren 
• handhaven 
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4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

  Voorzitter/ Incidentmanager  
 CCO/adviseur Crisisbeheersing  

 Secretaris, Informatiecoördinator  
 inhoudelijk deskundige  

 inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

 inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
 Teamleider Team Noord Pluimvee 

Landbouw 
 

 Teamleider Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw 

 

 Teamleider Team Noord Oost Fyto GWB  
 Persvoorlichting  

 ICN, database en visio  
 JZ  

 JZ  
 DPZ  

 
Agendalid: 

 (IOD) 
 (BuRO) 

 (KCC) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 24.07.2017; 9.30 – 11.00 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden  

 
 

, KCC Q&A coordinator  en  (secr) 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Aanvullende feiten 
 
Maatregelen 
• Terugkoppeling afgelopen  weekend 
• Vervolg acties 
 
Buro 
 
Lab 
 
Tracering 
• Loket meldingen tracering 
• RASFF 

 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Q&A’s 

 
Communicatie richting departementen 
 
Internationaal 
• België 
• Duitsland 
 

 
 

document 8



 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 312-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator  
inhoudelijk deskundige  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE       
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw ( vanaf 2 augustus vakantie) 

Teamleider Team Noord Oost Fyto GWB  
Persvoorlichting  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 ( vanaf 1 sep) 
PBZ  
IOD  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 25.07.2017; 11.00 – 12.00 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden  

 
, KCC Q&A coordinator,  
  en  (secr) 

 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Maatregelen 
• Terugkoppeling TAT overleg 
 
Tracering 
 
Lab 
 
Buro 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 

 
Communicatie richting departementen 
 
Communicatie richting sector 
• Terugkoppeling sector overleg 
 
Internationaal 
 

 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
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5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige 
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (wvanaf 2 augustus 
vakantie) 

Persvoorlichting  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 26.07.2017; 14.00-15.00 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden , 

 en  (secr) 
 

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Terugkoppeling sector overleg 
 
Stavaza 
 
Knelpunten 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige 
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 
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Persvoorlichting 
ICN, database en visio 
JZ 
JZ 
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 27.07.2017; 09.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, Kamer 3.22 Noordvleugel 
Genodigden  

 
 KCC Q&A coordinator,  
  en  (secr) 

 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Belteam Blokkeren 
• stavaza 
 
Tracering 
• Goedkeuring interne tracering 
 
Lab 
• Uitslagen mest monsters 
 
Proefslachtingen 
 
Ontheffingen 
 
Capaciteit 
 
Bedrijven behandeld in 2016 
• Zie besluitenblad  
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Verzoek burgemeester 
Sector 
• Delen gegevens bedrijven 
• Melding via ANEVEI 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
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 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige 
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 28.07.2017; 13.00-14.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 Noordvleugel 
Genodigden  

 
 KCC Q&A coordinator,  
  en  (secr) 

 
Agendalid:,   

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza belteam blokkeren 
• Werkwijze met bedrijven van niet-eierleggende kippen, bijv. opfokhennen ( zie besluitenblad) 
• Instellen teams ( zie besluitenblad)  
• Vragen Chickfriend (zie besluitenblad) 

 
Tracering 
 
Lab 
• Afspraken Rikilt 
• Uitslagen private laboratoria (zie besluitenblad) 
 
Buro 
• advies 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
 
Internationaal 
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4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator  
inhoudelijk deskundige /  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting   
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 31.07.2017; 11.00-12.00 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.57 Zuid 
Genodigden  

 
, KCC Q&A coordinator,  
  en  (secr) 

 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgave 
• Mest 
• Interpretatie monsternames ( zie besluitenblad) 
 
Maatregelen 
• Retail monsters (zie besluitenblad) 
• Eigen maatregelen (zie besluitenblad) 
 
Tracering 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 

 
Buro 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
• Terugkoppeling sector overleg 
•  

 
Internationaal 
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4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator  
inhoudelijk deskundige /  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 01.09.2017; 9.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.57 Zuid 
Genodigden  NVWA Persvoorlichting, 

 
, KCC Q&A coordinator,  

 (secr) 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgave 
• Brieven vervolg uitslagen 
• Gedeeltelijke vrijgave 
• Eicodes 
 
Tracering 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• nadere vaststelling normen en actielimieten (zie besluitenblad) 
• retailbemonstering (zie besluitenblad) 

 
 

Buro 
 
Handhaving 
• Inregelen toezicht geblokkeerde bedrijven ( vervoersteam) 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Q&A team 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
• Terugkoppeling overleg avined 
• Terugkoppeling sector overleg 
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• Mail skal ( toelichting  
 

Internationaal 
 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator  
inhoudelijk deskundige /  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 03.08.2017; 14.00-15.00 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noord 
Genodigden , NVWA Persvoorlichting, 

 
, KCC Q&A coordinator,  

 (secr) 
 
Agendalid:,   

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgave 
• Werkwijze vrijgeven bedrijven bij resultaat ei (zie besluitenblad) 
• Werkwijze wat/wanneer vrijgave bedrijf met meerdere stallen (zie besluitenblad) 
• vrijgave bedrijf met meerdere stallen scenario 4 (zie besluitenblad) 

 
 
Tracering 
• Werkwijze eindproducten ( zie besluitenblad) 
• Werkwijze tussenproducten (zie besluitenblad) 
• Opslaglocaties Fipronil-materiaal voor afvoer naar Rendac (zie besluitenblad) 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Interpretatie monstername ( zie besluitenblad, ter vaststelling) 

 
Buro 
 
Handhaving 
• Toezicht blokkades (zie besluitenblad) 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Q&A team 

 
Communicatie richting departementen 
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Sector 
• Terugkoppeling sector overleg 
• Gegevens SKAL (Zie besluitenblad) 

 
Internationaal 
 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing  
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige /  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

Agendalid: 
 (BuRO) 

 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 08.08.2017; 9.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noord 
Genodigden , NVWA Persvoorlichting, 

 
 

 (secr) 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgave 
• monstername monitoring infectieziekten (zie besluitenblad 1) 
• Interpretatie monstername ( zie besluitenblad, 2) 
• Gedeeltelijke vrijgave bedrijf met meerdere stallen (zie besluitenblad 3) 

 
 
Tracering 
• Stavaza tracering 
• NCAE 

 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Stavaza contra-analyse 

 
Buro 
 
Handhaving 
• Toezicht blokkades (zie besluitenblad) 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 
• Q&A team 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
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Internationaal 
 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager  (per 31-7),  
 

CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige /  
inhoudelijk deskundige, 
Informatiecoördinator 

 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio  
JZ   
JZ  
Teamleider Industrie  (  

 (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 10.08.2017; 9.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noord 
Genodigden , NVWA Persvoorlichting, 

 
  

 , , ,  en  (secr) 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen 

 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgave 
• Herzien besluit ( Besluitenblad 1) 
• Blokkade bedrijf of vestiging ( Besluitenblad 2) 
• Methode doden dieren op bedrijf (Besluitenblad 3) 

 
Tracering 
• Stavaza tracering 
• Fups ( besluitenblad 4 ) 
• Grondslagen samengestelde-verwerkte producten ( besluitenblad 5) 
• Borgen afvoer distributiecentra (besluitenblad 6) 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Stavaza contra-analyse 

 
Buro 
• Veegmonsters RIVM 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
• Verstrekking analyse certificaten (besluitenblad 7) 
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Internationaal 
 
 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag 
 • Volgende vergadering: locatie, tijdstip en samenstelling 
 

Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 
CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting 
ICN, database en visio 
JZ 
JZ  
Teamleider Industrie  (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
KCC  
Communicatie  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (KCC) 
 (Gewasbescherming) 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 15.08.2017; 9.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noordzijde 
Genodigden  (secr), , NVWA 

Persvoorlichting,  
  

, en . 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen  

Verantwoording van de uren. 
 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgaven - blokkades 
• Vrijgave vestigingen of stallen ( ) 

Fipronil vrijgave stal 
of vestiging.doc

 
Tracering 
• Stavaza tracering 
• Visio overzichten – bedrijfsinformatie ( ) 
• Besluitenblad: ongestempelde eieren ( ) 

Besluitenblad 
ongestempelde eieren

 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Stavaza contra-analyse 
• Stavaza proefslachtingen 
• Doorlooptijd monsterinname - Monsteruitslag 

 
Buro 
• Rapporten  

(Advies volksgezondheidsrisico's fipronil, deel 1 ei en ei-producten - gezondheidsrisico's advies deel 2 - controle 
op schoonmaak stallen) zijn beschikbaar. 

•  ( ) 
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Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting en kcc) 

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
• Gedeeltelijke vrijgave bedrijf met meerdere stallen ( ) 

Format Besluitenblad 
Incident sectorprotoc    

 
Internationaal 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  

20170810- Fipronil - 
actiepunten.doc

 
 
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag / Update ven de rollen en beschikbaarheid in de komende weken 
 
 • Volgende vergadering: donderdag 17 augustus 2017, kamer 0.42  
 

 
Beantwoording Q&A 

 (alles over eieren) 
Laboratorium –  –  
Internationaal –  
Dierenwelzijn/ vragen m.b.t. dieren –  
Andere producten / normen -  of ? 
JZ-  
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Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 
CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige - 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting ,  
ICN, database en visio 
JZ 
JZ  
Teamleider Industrie  (vanaf 1 sep)) 
PBZ 
IOD 
KCC  
Communicatie  
Buro 
TO Traceren 

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (Gewasbescherming) 

 Hey  
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven  - Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

    Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

 

Van geblokkeerde bedrijven naar geblokkeerde vestigingen  

De blokkade kan van bedrijfsniveau naar vestigingsniveau indien het bedrijf verklaart dat op de 

betreffende vestigingen geen fipronil is gebruikt en alle laboratoriumuitslagen bekend zijn en die van 

de fipronil-vrije vestigingen allemaal “niet aangetoond” zijn. Indien er enkel uitslagen van eieren 

aanwezig zijn, dan kan van deze uitslagen uitgegaan worden.  

 

Deblokkeren stallen op geblokkeerde vestigingen  

Wanneer op geblokkeerde vestigingen in stallen monsters zijn genomen van eieren (indien aanwezig), 

vlees en mest en al deze monsters hebben de uitslag “niet aangetoond” dan kan deze stal vrijgegeven 

worden. Deze stal hoeft dan niet het “schoonmaak-protocol” te doorlopen.   

 

 

Consequenties 

Duidelijkheid in het vrijgaveschema van geblokkeerde bedrijven en geblokkeerde vestigingen.  

 

Beslispunt 

Instemmen met dit voorstel.  

 

Vervolgstappen / uitvoering 

Op de website plaatsen bij de Q&A’s.  

Onderwerp : Vrijgave vestigingen of stallen  

Datum : 14 augustus 2017  

Contactpersoon (auteur) :   

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluitvorming  



 

 

Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven    Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

    Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

 

 

Samenvatting 

Er komen klachten van consumenten binnen over ongestempelde of slecht gestempelde eieren. Dit is 

een gevolg van het feit dat we consumenten hebben aangeraden om de einummers te checken op de 

website. De meeste meldingen gaan/gingen over vestigingen van supermarktketens, deze ketens zijn 

hierop aangesproken. 28 (10/8/2017) Klachten gaan over markten en eierautomaten. Deze lijst is 

doorgezet naar de NCAE, maar opvolging heeft op dit moment (nog) geen prioriteit.  

Het aantal en aard van de klachten is niet zodanig dat er onderzoek gedaan moet worden of er sprake 

is van illegale handel vanuit geblokkeerde stallen.  

 

Consequenties 

Er wordt vooralsnog geen nader onderzoek gedaan door de NVWA  

 

Onderwerp 
: ongestempelde eieren 

 

Datum :14-8-2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) :informatie 
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ  

-  

-  

-  

Handhaven  

-  

-  

-  

-  (NCAE) 

-  

-  

Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

    Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

 

Besluit over de borgingsprocedure om geblokkeerde bedrijven op stalniveau te kunnen vrijgeven 

(gedeeltelijke opheffing van de bestuurlijke maatregel).  

 

Onderwerp 
: Gedeeltelijke vrijgave bedrijf met meerdere stallen 

 

Datum :14-08-2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) :besluit 
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Protocol 
Voor de volgende situaties zijn afspraken gemaakt met AVINED voor mogelijke gedeeltelijke vrijgave 
van een vrije stal of vrije stallen.  

 
1. Er is sprake van meerdere locaties (KIPnummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn 

met fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig 
(eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag). 

2. Op 1 locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met  per stal aparte 
eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren 
(wit en bruin). 

3. Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),  waarbij de eieren 
niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en 
opslag gaan. 
De betreffende categorie bedrijven is grofweg onder te verdelen in de volgende 
subcategorieën: 
a. Vrije - en verontreinigde stallen blijven eieren produceren die over dezelfde eierband etc. 

lopen 
b. Als ad a, maar eierband van verontreinigde stal is blijvend losgekoppeld en eieren worden 

direct in containers gestort, dan wel via een aparte band verder verwerkt; 
c. Productie eieren verontreinigde stal stopt door het doden van dieren op het bedrijf; 
d. Als ad c,  echter tijdelijk  stoppen eiproductie door ruien. 

 
Als 1 of meerdere van deze situaties bij een bedrijf van toepassing is, dan kan de betreffende locatie of 

stal vrijgegeven worden door de NVWA na een inspectie door een controleur van VERIN of ISAcert. 
Bedrijven kunnen zich melden bij AVINED via fipronil@avined.nl.  
 

JZ heeft een format voor het besluit voor de gedeeltelijke opheffing van de blokkade opgesteld.  

 

Woensdag 2 augustus en vrijdag 4 augustus is akkoord gegaan met de voorgestelde werkwijzen.  

 

Op vrijdag 11 augustus zijn enkele wijzigingen in het protocol gedaan (bij de scenario’s 

onder punt 3).  

- Voorraadpartijen worden vrijgegeven wanneer zij onder MRL worden getest. In het vorige 

protocol was nog beschreven dat de uitslag negatief (= geen fipronil aangetoond) moest zijn.  

- De voorraad die ontstaat in de periode tussen het bezoek van de KIWA controleur en de 

gedeeltelijke vrijgave door de NVWA kan worden afgezet als tafelei. In het vorige protocol was 

beschreven dat ook deze eieren uitsluitend konden worden afgezet naar de eiverwerkende 

industrie.  

 

Definitieve sectorprotocollen: 

protocol kanalisatie 
scenario 4 (v 090817 def).pdf

170803 Aangepast 
protocol kanalisatie scenario 2 en 3.docx

 
 

Vervolgstappen / uitvoering 

Bijzondere gevallen moeten worden voorgelegd aan JZ. Het is belangrijk om terughoudend te zijn met 

toezeggingen. 

 

Evt. 2e lijns toezicht door de NVWA bij deze bedrijven wordt later uitgewerkt.  
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

1 van 17       

 

 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 

brengen i.v.m. risicogericht 

toezicht opgebruik DEGA-16/ 

Fipronil 

 

/IOD 

p.m 

zijn in kaartge-

bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 

 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 

tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-

uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-

dac na toestemming afvoer 

  

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-

stername 

aanpassen  

/

 

 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-

antwoorden vragen 

  

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees  ,  

 en  

 

 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 

uitvoerne bij niet melders op 

dit moment  

Lobke KWak  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig 

vrijgegeven. Moet aamgepast 

worden naar alleen vrijgeven 

voor eieren en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave 

en voorstel hoe hier mee om 

te gaan bij de bedirjven die 

al volledig zijn vrijgegeven 

JZ  

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde 

tekortkomingen bij controle 

kanalisatie 

 en  

 

 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-

scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 

het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 

van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-

men 

,  Afgerond, 17-7-2017 

is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 

aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-

stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  

over Chickfriend 

 in 

afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 

IOD loopt, nog niet 

alle informatie kan 

gedeeld worden op 

dit moment. 

Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   

 

 

 

 

 

 

 

 Afgerond, brief is 20-

7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   

 

 

 

 Afgerond, zie postbus 

ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-

gen 

Tjitte Mastenbroek en 

Benno Bruggink 

Afgerond, 1e vraag is 

al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 

zijn voor inzet NCAE bij tracering 

Sylvia Strik Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 

als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-

meerd 

John Vliegenthart en 

Hans Kruuk 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 

doorgeven aan Sanne Schulting 

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 

wanneer 

 Afgerond, zie postbus 

ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  

 

 

+ JZ (  

 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-

ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 

positieve uitslag lab 

,  

 

  

 Persvoorlichting, 

JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  

 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017   

 

 Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  

 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017   

 

 Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 

schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 

 

 

 

 

Er is een voorlopig 

advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 

bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 

Zo nodig onderzoek laten aan-

passen: Zijn er actieve stoffen 

met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-

den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 

ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 

Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 

erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-

sters nemen voor fipronil, vlees 

en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 

worden vandaag en 

morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 

het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-

ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 

geen private lab in NL 

de gecertificeerd zijn 

om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten ,  

 

Afgerond, is inge-

richt, kan mogelijk 

nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 

incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 

voor overleg en apar-

te ruimte voor trace-

ring. Mogelijkheden 

voor verder uitbrei-

ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 

ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 

ingericht maar voor-

lopig on hold gezet 

22 20-07-2017    

, 

Navragen of retailmonsters af-

doende zijn 

 Afgerond, niet meer 

nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 

adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   

 

 

 Afgerond, gegevens 

zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-

ten 

  

en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 

departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-

porten op gaat leggen 

 en 

 

Afgerond, vanuit 

team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 

bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 

voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 

 

  

  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-

stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 

gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-

trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-

gave kippen als we ze nu be-

stempelen tot Cat 1 materiaal 

 

en  

Afgerond, Zie beslui-

tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 

RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en -

 

Afgerond 

document 18d



Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

8 van 17       

 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-

heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 

opfokbedrijven 

.  

en  

Afgerond zie beslui-

tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-

sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 

definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 

worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 

dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 

aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 

geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 

die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 

maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-

mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-

kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 

bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

9 van 17       

 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 

vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  

 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  

 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 

R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 

kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-

drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 

met hoog eiwit gedeelte 

,  

 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-

ven en pakstations 

,  

 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  

 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-

teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-

waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 

 

afgerond 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

10 van 17       

 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-

lemaal schoon 

 en  

 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-

genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 

champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 

dergelijk mate ver-

dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 

Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 

2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 

4 

Voorstel aan laten passen door 

de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 

-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 

-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 

 

Afgerond, staat bij 

Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-

drijven in kaart brengen 

 en  

 

Afgerond 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

11 van 17       

 

 

 

Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 

 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 

incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 

niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 

verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 

basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 

06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 

07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 

Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  

. In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 

voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 

genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-

telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 

onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 

bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-

zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 

 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 

14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-

deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 

nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-

regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 

18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 

19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 

Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 

dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 

gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-

king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-

ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 

door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 

gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-

tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 

verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 

zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 

 

 besluit 

34 2-8-2017  
 

 

 Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

 
 

 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 

36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 

37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 

38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 

39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 

 

 

De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 

besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-

mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 

De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-

tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 

papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-

raaf. 

Deze formulieren zijn verzonden naar  en 

. De betreffende geparafeerde formulieren wor-

den toegevoegd aan het dossier van de monstername in 

formdesk. 
 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-

ken pakstations. Van team traceren 
 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-

voegd: 

Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen monsters 

en het kanalisatie rapport. 
 

ICM Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

14 van 17       

 

 

Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 

gaan worden bij grijze bedrijven.  

Het gaat om de volgende situaties: 
- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-

dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 
- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 

 

Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 

stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 

verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 

ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 

voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 

eieren.   
 

ICM Besluit 

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 

betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-

sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 

materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 

moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-

drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-

veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 

  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  

 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 

op de Spin Code. 

 

 Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 

kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 
Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 

bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 

genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte 

bevatten. 

 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 

uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 

met de FNLI en het CBL. 

De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-

tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 

producten 
 

Incidentoverleg Besluit 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 

overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-

ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-

slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 

aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-

blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 

toegestaan.  

Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags is niet toe-

gestaan.  
 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incidentoverleg Besluit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 

administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 

Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 
 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 

samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-

lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-

cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-

strekt. 
 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-

lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

Eric van der Made Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 
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directie Handhaven 
 
Catharijnesingel 59 
3511 GG  Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 
 

T 088 223 33 33 
F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 
16 augustus 2017 
 
 

  

 

Agenda: 

1. Agenda vaststellen 

2. Rondje mededelingen 

3. Communicatie tussen sector en NVWA 

4. Stand van zaken protocollen 

5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 

6. Vrijgave en openstaande vragen 

7. W.v.t.t.k. 
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 17.08.2017; 11.00-12.00 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noordzijde 
Genodigden  (secr), , NVWA 

Persvoorlichting,  
 

 . 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen  

Verantwoording van de uren (MOET OP CODE FIBRONIL) 
 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgaven - blokkades 

 
Tracering 
• Stavaza tracering 
• Visio overzichten – bedrijfsinformatie 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Stavaza contra-analyse 
• Stavaza proefslachtingen 

 
Buro 
• Rapporten  
• Analyse van eieren op  ( ) 

Analyse van eieren 
op .doc

 
Handhaving 
• Geen sancties niet melders primaire bedrijf 

20170816 
Besluitenblad geen sa      
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Communicatie (persvoorlichting, KCC en Q&A’s) 
Afhandeling Q&A’s:  - eieren, Doden op bedrijf, Laboratorium – , Internationaal – 

 of , Dierenwelzijn – , , andere producten, 
Normen -   – voedselveiligheid en vlees, Buro, , JZ -  

 
Communicatie richting departementen 
 
Sector 
 
Internationaal 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  

a20170815- Fipronil - 
actiepunten.doc

 
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag / Update ven de rollen en beschikbaarheid in de komende weken 
 • Volgende vergadering: dinsdag 22 augustus 2017, kamer 0.42  
 

 
Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 
CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige - 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE      
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting  
ICN, database en visio 
Keuren 
JZ 
Teamleider Industrie (vanaf 1 sep)) 
PBZ 
IOD 
KCC  
Communicatie  
Buro  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (Gewasbescherming) 

 Hey  
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven   Communicatie     

Afd.      

Lab X  Beleid EZ    

IOD X  Beleid VWS    

   Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

Op vrijdag 11 augustus heeft de IOD een verstrekking gegeven aan de directie Handhaven, divisie 

Inspectie.  

. Door 

toezicht is vervolgens aan BuRO gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren voor  Om 

een volledige risicobeoordeling uit te voeren is het belangrijk om te weten of  ook in eieren 

aanwezig is. Daartoe is aselect een aantal monsters eieren die primair voor het onderzoek fipronil in 

behandeling waren, ook onderzocht op  Daarvan kan worden gezegd dat vooralsnog geen 

sprake is van de aanwezigheid van  of metabolieten van  in deze aselecte steekproef. 

Om gerichter onderzoek mogelijk te maken, is de IOD gevraagd om de identificerende gegevens van 

het pluimveebedrijf waar de flacon is aangetroffen aan toezicht over te dragen. Met deze informatie 

kan toezicht het NVWA laboratorium informeren zodat het laboratorium de eieren van het 

pluimveebedrijf kan analyseren op  De analyseresultaten worden vervolgens beschikbaar 

gesteld aan BuRO ten behoeve van de risicobeoordeling.  

 

Consequenties 

 

. Dit wordt gevolgd door de analyse van eieren afkomstig van de 

pluimveehouderij waar een flacon met  is aangetroffen ten behoeve van de risicobeoordeling. 

Het onderzoek  dient gelet op de instabiliteit van  primair te worden uitgevoerd op verse 

eieren die niet eerder zijn ingevroren geweest. De uitkomsten van de bemonstering en de 

risicobeoordeling worden zo spoedig mogelijk teruggekoppeld aan de IOD. 

Onderwerp : Analyse van eieren op  

Datum : 17 augustus 2017  

Contactpersoon (auteur) :   

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluitvorming  
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Beslispunt 

Instemmen met dit voorstel. 
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven   Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

    Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

 

Geen sancties niet melders primaire pluimvee bedrijf  

De bedrijven zijn gebeld om de monster resultaten door te geven, daarbij is gewezen op de meldplicht. 

Dat is per post toegestuurd, en daarin staat ook de meldingsplicht. Tenslotte is het bedrijf nog een 

keer gebeld om te wijzen op de meldingsplicht. De bedrijven zijn dus drie keer gewezen op de 

meldplicht, en als het nodig was is daar uitleg over gegeven. 

 

 De primaire pluimveebedrijven die verzuimen de GFL melding in te dienen, gaan we actief bezoeken 

om ze alsnog de GFL melding te laten doen. Tijdens deze bezoeken wordt geen sanctie opgelegd aan 

het primaire pluimveebedrijf. 

 

Consequenties 

Afwijking van het interventiebeleid. 

 

Beslispunt 

Instemmen met dit voorstel.  

 

Vervolgstappen / uitvoering 

Nvt  

Onderwerp : Geen sancties niet melders primaire bedrijf  

Datum : 16 augustus 2017  

Contactpersoon (auteur) :   

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluitvorming  
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

1 van 2       

 
 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 

toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
IOD 

p.m 
zijn in kaartge-

bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 

 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering van-

uit retail monsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer  

 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-

stername 

aanpassen  

-
 (17-08-2017) 

 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-

antwoorden vragen 

 / 

 (17-08-
2017) 

 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees  ,  

 
 

 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 

uitvoeren bij niet melders op 
dit moment  
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

2 van 2       

 
 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig 
vrijgegeven. Moet aangepast 

worden naar alleen vrijgeven 
voor eieren en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave 

en voorstel hoe hier mee om 
te gaan bij de bedrijven die 

al volledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde 
tekortkomingen bij controle 

kanalisatie 

 en  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen 

of stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gear-

chiveerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eie-

ren. 

Controle van het aantal Ke-

tens 28 of 18 besluitenblad 

aanpassen 

  

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijga-

ve voor eieren voor bedrijf met 

meerdere stallen 

Titel aanpassen en mutaties 

opnemen in tekst 

 Afgerond en gear-

chiveerd. 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 

 

??  /  

 

 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monster-
name voor vrijgave 

 en 
 

 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder en buikvet Buro –   

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 

VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 

van ontvangst (deadline is 
15-08-2017 

, 

 
Voor 12.00 uur 15/8 

 

102 15-08-2017     
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 22.08.2017; 09.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noordzijde 
Genodigden , NVWA Persvoorlichting, 

 
 , , ,  

. 
 
Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen  

Verantwoording van de uren (MOET OP CODE FIBRONIL) 
 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Algemeen 
• Herstructurering werkzaamheden “team  & “Team  (  

Herstructurering van 
de werkzaamheden.d

 
• Gezamenlijke inspecties NVWA-NCAE bij bedrijven vallende onder NCAE toezicht ( ) 

Format Besluitenblad 
Incident samenwerkin   

 
• Interpretatie monstername en consequenties dd 21-8 ( ) 

Besluitenblad 
Incident Interpretatie     

Schema 
Vermeerderingsbedrijv   

Stroomschema 
vermeerderingsbedrijv     

Versie NVWA - 
Schema Leg AviNed-fi  

Versie NVWA 
-Schema Opfokleg-Av  

Versie NVWA - 
Schema Opfokvermee  

 
 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgaven – blokkades ( ) 
• Visio overzichten – bedrijfsinformatie – database ( ) 
• Intrekken besluit “Methode doden van dieren op bedrijf d.d. 09-08-2017 ( ) 
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Format Besluitenblad 
Incident (2).doc

Format Besluitenblad 
Incident.doc

 
Tracering 
• Stavaza tracering ( ) 
 
Lab 
• Stavaza uitslagen 
• Stavaza contra-analyse 
• Stavaza proefslachtingen 
• Overleg met verschillende partijen van het Lab 

 
Buro 
• Rapporten en planning 
 
IOD 
 
Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting, KCC en Q&A’s) 
• Q&A’s aanpassen aan de drie beschikbare form desk formulieren 
 
Communicatie richting departementen 
• Kamerbrief – AO (24.08.2017) 
 
Sector 
• Frequentie overleggen 
 
Internationaal 
• Werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte producten 

Besluitenblad 
grondstoffen een sam  

 
• Poolse eieren 
 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  

20170817- Fipronil - 
actiepunten.doc

 
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag / Update ven de rollen en beschikbaarheid in de komende weken 
 • Volgende vergadering: donderdag 24 augustus 2017, kamer 0.42  
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Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 
CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige - 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw (vanaf 2 augustus vakantie) 

Persvoorlichting 
ICN, database en visio 
Keuren 
JZ 
Teamleider Industrie  (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
KCC  
Communicatie  
Buro  
TO Traceren  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (Gewasbescherming) 

 Hey  
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven  
 

 
Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

   Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

De werkzaamheden bij het incident Fipronil zijn aan het veranderen en is het noodzakelijk om de 

processen te herstructureren.  

 

Werkzaamheden  team Tracering (  

• In kaart brengen van de eieren tracering per casus/bedrijf; 

• Bij nieuwe bedrijven wordt de (ei)tracering gestart; 

• Melding maken van positieve bedrijven aan de administratie ivm het plaatsen van de einummers op 

de NVWA Internetsite 

 

Werkzaamheden team bedrijvendossiers (   

• De dossiers worden met bundels van 40 dossiers ongebracht bij een inspecteur binnen het team. 

• De inspecteur is het aanspreekpunt voor het gehele dossier en zorgt dat de adminstratie 

geinformeerd wordt over de voortgang;  

• Bij nieuwe bedrijven de bedrijven blokkeren ; 

• Verwoordelijk voor de volledigheid van de brieven. 

• Eindverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het dossier dmv de vastgestelde 

checklijst dossier Fipronil. 

 

 

Onderwerp 
: Herstructurering van de werkzaamheden 

 

Datum : 18.08.2017 

Contactpersoon (auteur) :  en  

Doel (besluitvorming, meningsvorming, etc.) : Besluit 
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  Pagina 2 van 2 
 

Verantwoordelijke inspecteur 

17E0001 - 17E0039  

17E0040 - 17E0079 

17E0080 - 17E0119 

17E0120 – 17E0159

17E0160 – 17E0200

17E0800 – 17E0849

17E0850 – 17E0899

 

Planning:   /  

 

Consequenties 

Er moeten vanuit de organisatie 4 extra inspecteurs ter beschikking gesteld worden aan het team 

bedrijvendossiers. Deze inspecteurs moeten voor 100% vrijgesteld zijn voor deze werkzaamheden en 

deze uitvoeren in het hoofdkantoor te Utrecht. 

 

Beslispunt 

 

Graag akkoord voor voorgestelde werkwijze 

 

 

 

Vervolgstappen / uitvoering 
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Incident Fipronil NVWA 
 

 

Besluitenblad Incidententeam 

  Pagina 1 van 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ   

Handhaven  -  Communicatie      

Afd.      

   Beleid EZ    

    Beleid VWS    

    Anders  
 -  (NCAE) 

-  

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

 

.  

 

Consequenties 

Het traceringsteam heeft sinds de start van het incident bij bepaalde bedrijven in de eiersector 

(pakstation, eiverwerkende bedrijven) zeer veel moeite om de juiste informatie aangeleverd te krijgen. 

Bedrijven melden niet, ze melden te laat en/ of ze melden onvolledig. Het contact met de bedrijven 

verloopt moeizaam. Er is reeds druk gezet op de branchevereniging ANEVEI maar ook dit heeft 

vooralsnog geen effect. De NCAE is bij deze bedrijven primair toezichthouder. 

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven eindelijk gaan melden en complete traceringsgegevens aan 

gaan leveren zodat de afhandeling van dit incident geen onnodige vertraging oploopt is het belangrijk 

om gezamenlijke inspecties uit te gaan voeren bij de zeven grootste probleembedrijven. Hierbij blijft 

de NCAE inspecteur in de lead en de NCAE inspecteur maakt de rapportage.   

 

Beslispunt 

Instemmen met dit besluit. 

 

Vervolgstappen / uitvoering 

Gezamenlijke inspecties van een NVWA en een NCAE inspecteur. De eerste twee inspecties zijn reeds 

ingepland.  

Onderwerp 
:Gezamenlijke inspecties NVWA-NCAE bij bedrijven vallende 

onder NCAE toezicht 

Datum :21-08-2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) :besluit 
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Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

Crisismanager   JZ  
 

 

Handhaven  
 

 Communicatie      

      
NVWA-lab VV   Beleid EZ    
Keuren   Beleid VWS    
BuRO  /  Anders    

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 
Samenvatting 
In dit besluitenblad wordt beschreven, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure 
geblokkeerde legbedrijven, opfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven en vleeskuikenbedrijven worden 
vrijgegeven. 
De volgende nieuwe punten zijn opgenomen in dit besluitenblad: 
* Conform voorlopig standpunt BuRO dd 16 augustus 2017 kunnen er o.b.v. een monsterresultaat van 
buikvet / onderhuids vet conclusies worden getrokken ten aanzien van de waarden in vlees (filet), 
lever, en eieren. Deze conclusies moeten nog worden onderbouwd met metingen. In afwachting van 
het definitieve advies van BuRO worden bij de leghennen en vermeerderingsdieren filet, lever en vet 
bemonsterd. N.a.v. het advies zullen de te analyseren weefsels en hieruit te trekken conclusies voor de 
vrijgave van bedrijven zo nodig worden aangepast. 
Daar waar is bemonsterd vóór het BuRo advies van 16 augustus 2017, wordt pluimvee vrijgegeven op 
basis van filet- en leveruitslagen.  
* Bij de met de sector afgesproken stroomschema’s voor opfokbedrijven staat nu dat er alleen eieren 
hoeven te worden getest indien die aanwezig zijn. In dit besluitenblad wordt expliciet gemaakt dat als 
er geen eieren op het opfokbedrijf zijn getest dat dit alsnog moet gebeuren op de legbedrijven.  
* Het stroomschema voor vermeerderingsbedrijven volgt in grote lijnen het schema van de 
legbedrijven. T.a.v. het stroomschema voor vermeerderingsbedrijven (VB) is met de sector 
afgesproken dat broedeieren > MRL kunnen worden geleverd aan een broederij, als VB een door de 
NVWA goedgekeurd protocol heeft en de eieren (en de op de broederij gedode eendagskuikens die 
gekanaliseerd moeten worden afgevoerd worden als categorie 1 materiaal) binnen de broederij 
gekanaliseerd zijn, waardoor afzet van deze broedeieren en nakomelingen voor de Nederlandse markt 
mogelijk is. 
  

Onderwerp 
: Interpretatie uitslagen monstername eieren en acties die 

hieruit volgen voor de vrijgave van bedrijven. 
Datum 21-08-2017 

Contactpersoon (auteur) :  /  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluitvorming 

document 21c



1. De uitslagen van deze NVWA/RIKILT analyses dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: 
Monstertype Zegt iets over Uitslag in mg/kg Interpretatie uitslag 
Ei consumptie Of ei geschikt kan zijn voor 

humane consumptie (hc) 
< 0.005 
> 0.005 

Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 

Ei broedei Of ei geschikt kan zijn als 
broedei en voor hc 

< 0.005*  
> 0.005* 

Geschikt voor hc/broedei  
Niet geschikt voor hc/broedei 

Vlees** 
- spier 
 
- vet 

 
- lever 

 
- nier 

 
- eetbaar 

slachtafval 
- overig 

 

Of onderdelen geschikt 
kunnen zijn voor humane 
consumptie  

 
< 0.005 
> 0.005 
< 0.006 
> 0.006 
< 0.005 
> 0.005 
< 0.005 
> 0.005 
< 0.005 
> 0.005 
< 0.005 
> 0.005 

 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 
Geschikt voor hc 
Niet geschikt voor hc 

* voor broedei zijn er geen normen. Redenatie wordt gevolgd dat uit een broedei < MRL voor consumptie-ei (0.005mg/kg) geen kip kan voortkomen met 
een overschrijding van de MRL voor vlees. Onderzoek van de eieren kan achterwege blijven als deze conclusie o.b.v. een vet-onderzoek van de kip kan 
worden getrokken. Formeel advies hierover van BuRO wordt verwacht.  
** Per stal wordt van 10 kippen de filets, lever en buikvet / onderhuids vetweefsel bemonsterd ( 3 mengmonsters = 3 uitslagen per stal). Als één van 
deze uitslagen > MRL is, kan de stal voor de dieren niet worden vrijgegeven. Een formeel advies van BuRO, waarmee bemonstering eventueel kan worden 
beperkt tot vet-onderzoek, wordt verwacht.  

 
2. Consequentie van de ambtelijke monstername per bedrijfstype: 
Type bedrijf Product of dier Analyse van  Uitslag Consequentie 
Legbedrijf (UBN) Ei consumptie Ei < MRL 

> MRL 
Vrijgeven ei  
Blokkade blijft 

Dier Proefslachting < MRL 
> MRL 

Vrijgeven dier 
Blokkade blijft 

    
Opfokbedrijf (UBN) Dier Proefslachting < MRL 

> MRL 
Vrijgeven dier 
Blokkade blijft 

 Ei consumptie (mits 
aanwezig) 

Ei < MRL 
> MRL 

Vrijgeven ei 
Blokkade blijft 

Fok/vermeerdering Ei consumptie Ei < MRL 
> MRL 

Vrijgeven ei 
Blokkade blijft 

Broedei Ei < MRL ei 
> MRL 

Vrijgeven broedei 
Blokkade blijft1 

Dier Proefslachting < MRL 
> MRL 

Vrijgeven dier 
Blokkade 

Vleeskuiken / 
kalkoenen 

Dier Proefslachting < MRL 
 
> MRL 

Opheffen blokkade dier 
/stal /bedrijf 
Blokkade blijft 

1 broedeieren > MRL kunnen worden geleverd aan een broederij, als deze een door de NVWA goedgekeurd protocol hebben, alsmede dat kanalisatie van 
eieren (en de op de broederij gedode eendagskuikens die gekanaliseerd moeten worden afgevoerd worden als categorie 1 materiaal) binnen de broederij 
geborgd is. De eieren en nakomelingen mogen uitsluitend worden afgezet op de NL markt. 
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3. De afspraak met de sector over mest (alle bedrijftypes) is als volgt:  
Fipronil aangetoond na monstername door NVWA Afvoer naar BMC moerdijk 
Fipronil niet aangetoond na monstername door NVWA Vrijgave mest 
 
Vrijgeven van eieren of dieren 
Eieren of dieren kunnen worden vrijgegeven indien  na ambtelijke monstername de uitslag < MRL is 
voor de stal waarin bemonsterd is. Het gaat om mengmonsters van 10 kippen en van 12 eieren per 
stal. 
 
Vrijgeven van bedrijven/stallen 
De blokkade van een bedrijf/stal(len) waarin gebruik van fipronil is aangetoond wordt niet opgeheven 
nadat de houder de dieren en eieren heeft laten bemonsteren met een gunstig resultaat (<MRL) of de 
dieren heeft laten doden en afvoeren, de voorraad eieren weg is en de mest heeft afgevoerd. Het 
opzetten van nieuwe dieren is toegestaan en voor risico van de houder. Echter de blokkade blijft in 
stand. 

 
• Bij legbedrijven wordt de blokkade van een stal opgeheven indien de eieren en dieren minimaal 

4 weken na opzet van de nieuwe koppel ambtelijk bemonsterd zijn met gunstig resultaat (<MRL). 
De lege stal en uitloop dient grondig te worden schoongemaakt en bemonsterd voor opzet van de 
nieuwe koppel. Echter, indien bij de vorige koppel reeds ambtelijke proefslachtingen zijn verricht 
met een gunstig resultaat (<MRL) zijn de ambtelijke proefslachtingen van het nieuw opgezette 
koppel niet meer nodig. De te bemonsteren nieuwe dieren moeten minimaal 4 weken in de stal 
aanwezig zijn voordat de eerste bemonstering gedaan kan worden. Indien alle stallen op deze 
wijze zijn vrijgegeven, is het hele bedrijf (UBN) vrij. 

 
• Bij opfokbedrijven wordt de blokkade van een stal opgeheven indien er proefslachtingen door de 

NVWA 2-3 weken voor transport een gunstig resultaat hebben (<MRL). Ook hier geldt dat de 
vrijgave van de stal pas plaatsvindt na schoonmaak en bemonstering van de lege stal en uitloop 
en opzet van een nieuwe koppel. Indien bij de vorige koppel geen proefslachtingen zijn verricht of 
deze hebben geen gunstig resultaat gehad zijn opnieuw proefslachtingen door de NVWA met een 
gunstig resultaat nodig om de blokkade van de stal op te heffen. Hierbij hoort ook een analyse 
van de eventueel aanwezige eieren met een gunstig resultaat (< MRL). Als alle stallen op deze 
wijze zijn vrijgegeven, is het hele bedrijf (UBN) vrij. Als er geen eieren zijn bemonsterd op het 
opfokbedrijf of de analyse heeft geen gunstig resultaat gehad, moet de eieren opnieuw op het 
legbedrijf worden bemonsterd en verhuist de blokkade voor de afvoer van eieren mee naar het 
legbedrijf.  

 
• Het stroomschema voor vermeerderingsbedrijven volgt in grote lijnen het schema van de 

legbedrijven. T.a.v. het stroomschema voor vermeerderingsbedrijven (VB) is met de sector 
afgesproken dat broedeieren > MRL kunnen worden geleverd aan een broederij, als VB een door 
de NVWA goedgekeurd protocol heeft en de eieren (en de op de broederij gedode eendagskuikens 
die gekanaliseerd moeten worden afgevoerd worden als categorie 1 materiaal) binnen de 
broederij gekanaliseerd zijn, waardoor afzet van deze broedeieren en nakomelingen voor 
de Nederlandse markt mogelijk is. 

 
• Ook vleeskuikenbedrijven kunnen geblokkeerd zijn omdat de bedrijfseigenaar ook leghennen 

houdt en daar stallen heeft behandeld. Een vleeskuiken-UBN kan worden vrijgegeven indien de 
proefslachting (10 dieren per stal) gunstige resultaten (< MRL) geven. 

 
Overname blokkade 
Om welzijnsproblemen te voorkomen wil de NVWA toestaan om dieren van een geblokkeerd 
opfokbedrijf te verplaatsen naar een legbedrijf/vermeerderingsbedrijf. De gehele ontvangende 
locatie zal ook geblokkeerd worden. Blokkade van de bedrijf/stal(len), eieren en dieren kan worden 
opgeheven zoals in 2. en 3. beschreven.  
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Consequenties uitslagen > MRL   
• Eieren: afvoer naar Rendac Son (destructie)  
• Broedeieren: Broedeieren uit een stal met een analyse > MRL kunnen worden geleverd aan een 

broederij, zie hierboven. 
Procedure: 
Veehouder dient het verzoek voor de voorgenomen afvoer in via NVWA pb ICB; Bij het verzoek dient 
de veehouder  de vastgestelde  gegevens op te geven. 
• Dieren:   
Optie 1: Laten zitten en al dan niet ruien, periodiek opnieuw eieren bemonsteren. 
Optie 2: Doden op bedrijf volgens toegestane methoden en afvoer naar Rendac Son (destructie 
categorie 1).                             
Optie 3: In opdracht van de pluimveehouder vervoer naar slachthuis voor doden, karkassen naar 
Rendac Son (destructie catagorie 1).  
Randvoorwaarden optie 3:  

• CO2 verdoving, waarbij de leghen-kratten zonder kanteling in de verdoving kunnen worden 
geschoven. 

• In tijd en/of ruimte gescheiden van normale slachtactiviteiten onder toezicht NVWA 
• Planning extra shift/ slachtdag in overleg met NVWA: slachthuis kan aanvraag doen bij de NVWA. 

NVWA is bereid om waar mogelijk een extra shift of extra slachtdag toe te kennen.  
Procedure: 
Veehouder dient het verzoek voor de voorgenomen afvoer in via NVWA pb ICB; Bij het verzoek dient 
de veehouder de vastgestelde gegevens op te geven. 
• Mest : afvoer naar BMC Moerdijk (verbranding) 
Procedure: 
Veehouder dient het verzoek voor de voorgenomen afvoer in via NVWA pb ICB; 
Bij het verzoek dient de veehouder  de vastgestelde gegevens op te geven. De veehouder dient de 
afvoer te verantwoorden in zijn mestboekhouding. Dus wegen en bemonsteren en VDM 
(vervoersbewijs dierlijke mest) opmaken. 
 
 
 
Bijlagen: 
Stroomschema legbedrijven 
Stroomschema opfokbedrijven 
Stroomschema opfokvermeerderingsbedrijven 
Stroomschema vermeerderingsbedrijven (deel 1 en 2) 
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Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven X -  Communicatie      

Afd.  Dierenwelzijn    

   Beleid EZ X   

    Beleid VWS    

    Anders    

        

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

Nadere analyse geeft aan dat ook de container/bigbag vergassing met CO2 is toegestaan, evenals 

doding met schuimmethode waarbij een mengsel met stikstof gebruikt wordt. 

 

Consequenties 

Het toestaan van deze methoden geeft ruimte in de beschikbare dodingscapaciteit voor de 

fipronilstallen die nog geruimd moeten worden. 

 

 

Beslispunt 

Intrekken eerder genomen besluit van 09-08-2017 ‘Methoden doden van dieren op bedrijf’ 

 

 

 

 

Vervolgstappen / uitvoering 

 

Onderwerp 
:Intrekken besluit 

 ‘Methoden doden van dieren op bedrijf d.d. 09-08-2017 

Datum :17-08-2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : besluit 
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Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

   JZ X   

Handhaven    Communicatie      

Afd.      

Keuren X 
  

  
Beleid EZ X 

   

  

ICN X   Beleid VWS    

    Anders    

BuRO        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 

Samenvatting 

Bij het doden op bedrijven is de Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij doden 

van toepassing. De sector zet daarbij methoden in die volgens de NVWA niet zijn toegestaan. 

NVWA is van mening dat gelet op Verordening 1099/2009 het doden op een bedrijf middels 

stalvergassing in twee stappen is toegestaan en dat doden op een bedrijf middels vergassing in big 

bags niet is toegestaan. EZ is gevraagd of zij in kunnen stemmen met het standpunt van de NVWA. 

EZ (CVO) heeft inmiddels ingestemd. 

Het doden van dieren heeft reeds tot veel ophef in de maatschappij geleid. Het toezicht van de NVWA 

op het doden wordt kritisch gevolgd. Tevens zijn Kamervragen gesteld, is een handhavingsverzoek en 

een Wob-verzoek ingediend. 

 

Consequenties 

Toezicht inzetten op het toepassen van de juiste dodingsmethoden. Hier zijn reeds afspraken over 

gemaakt met ICN. 

 

Beslispunt 

Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is toegestaan.  

Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags is niet toegestaan.  

 

Vervolgstappen / uitvoering 

ICN verwerkt dit beslispunt in de reeds gemaakte afspraken over toezicht op het doden. 

Onderwerp : Methoden doden van dieren op bedrijf 

Datum : 9-8-2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluitvorming 

document 21j



Agenda Fipronil 
 

Datum/tijd 25.08.2017; 14.00-15.00 

Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noordzijde 

Genodigden  NVWA Persvoorlichting, 

 

 

. 

 

Agendalid:,  

Classificatie (vertrouwelijk) 

 

1. Opening 

 Vaststellen agenda 

 Mededelingen  

Verantwoording van de uren (MOET OP CODE FIBRONIL) 

 

Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 

Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 

2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 

• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 

 

 

3. Actualiteit en beeldvorming 

 

Algemeen 

 Besluitenblad 1vrijgave opfokleghennen 

 

Geblokkeerde bedrijven 

 Stavaza vrijgaven – blokkades  

 Visio overzichten – bedrijfsinformatie – database ( ) 

 

Tracering 

 Stavaza tracering ( ) 

 

Lab 

 Besluitenblad 3 Herbemonstering  

 Stavaza uitslagen 

 Stavaza contra-analyse 

 Stavaza proefslachtingen 

 Terugkoppeling Overleg met verschillende partijen van het Lab 

 

Buro 

 Rapporten en planning 

 

IOD 

 

Handhaving 

 

Communicatie (persvoorlichting, KCC en Q&A’s) 

 Besluitenblad 2 Afhandeling Q&A’s  
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Departementen 

 Terugkoppeling AO 

 

Sector 

 

Internationaal 

 

 

4. Besluiten en acties, zoals: 

 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  

 

 
5. Afsluiting: 

 • Rondvraag  
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Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 

 

 

1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 

CCO/adviseur Crisisbeheersing 

Secretaris, Informatiecoördinator 

inhoudelijk deskundige - 

inh. deskundige, contactpersoon NCAE      

Teamleider Team Noord Pluimvee 

Landbouw 

 Teamleider 

Team 04 Midden Oost Grazers 

Landbouw  

Persvoorlichting  

ICN, database en visio  

Keuren   

JZ  

Teamleider Industrie  (vanaf 1 sep)) 

PBZ  

IOD  

KCC  

Communicatie  

Buro  

TO Traceren  

Lab  

 

Agendalid: 

 (BuRO) 

 (Gewasbescherming) 

 Hey  
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Agenda Fipronil 
 
Datum/tijd 29.08.2017; 9.30-10.30 
Locatie Catharijnesingel 59, zaal 0.42 noordzijde 
Genodigden , NVWA 

Persvoorlichting,  
 

. 
 
Agendalid:, , 

Classificatie (vertrouwelijk) 
 
1. Opening 
• Vaststellen agenda 
• Mededelingen  

Verantwoording van de uren (MOET OP CODE FIPRONIL) 
 
Onderlinge vervanging en beschikbaarheid – per discipline moet één collega aanwezig zijn. 
Alle documenten in CC naar de ICB-mailbox (graag aandacht hiervoor !!!) 

 
2. Vaststellen uitgangspunten proces, zoals: 
• Doelstelling van de vergadering (afhankelijk van de actuele situatie) 
 
 
3. Actualiteit en beeldvorming 
 
Algemeen 
• Voortgang format JZ brieven. 
• Klachtenafhandeling 

. 
Geblokkeerde bedrijven 
• Stavaza vrijgaven – blokkades ( ) 
• Besluitenblad 1 positieve resultaten NL eieren in retail na vrijgave stallen 
• Besluitenblad 2 procedure bij de slacht van koppels pluimvee van gedeeltelijk geblokkeerde 

bedrijven 
 
Tracering 
• Stavaza tracering ( ) 
• Big 7 
• Vlees kalveren 
 
Lab 
• Besluitenblad 3 Herbemonstering  
• Stavaza uitslagen  
• Beproevingsrapporten 
•  

 
Buro 
• Rapporten en planning 
 
IOD 
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Handhaving 
 
Communicatie (persvoorlichting, KCC en Q&A’s) 
 
Departementen 
• Spoelwater stallen 
 
Sector 
 
Internationaal 
 
 
4. Besluiten en acties, zoals: 
 • Bespreken actiepunten en besluitenoverzicht  
 
 
5. Afsluiting: 
 • Rondvraag  
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Rollen binnen het incidentteam en beschikbaarheid 
 
 
1ste aanspreekpunt ICB – Rol Vervanging/achtervang 

Voorzitter/ Incidentmanager 
CCO/adviseur Crisisbeheersing 
Secretaris, Informatiecoördinator 
inhoudelijk deskundige - 
inh. deskundige, contactpersoon NCAE     ,  
Teamleider Team Noord Pluimvee 
Landbouw 

 Teamleider 
Team 04 Midden Oost Grazers 
Landbouw  

Persvoorlichting  
ICN, database en visio  
Keuren ,  
JZ  
Teamleider Industrie  (vanaf 1 sep)) 
PBZ  
IOD  
KCC  
Communicatie  
Buro  
TO Traceren  
Lab  

 
Agendalid: 

 (BuRO) 
 (Gewasbescherming) 

 Hey  
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directie Handhaven 
 
Catharijnesingel 59 
3511 GG  Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 
 

@nvwa.nl 

Datum 
30 augustus 2017 
 
 

  

 

Agenda: 
1 Agenda vaststellen 

 
 
2 Rondje mededelingen 

 
 
3 Communicatie tussen sector en NVWA 

 
 
4 Stand van zaken protocollen 

 
 
5 Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 

 
 
6 Vrijgave  

 
 
7 Openstaande vragen 

 
 
8 W.v.t.t.k. 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 
 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit 
van het lab is en eventuele 
back up mogelijkheden 

  

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monster-
namen 

,  Afgerond, 17-7-
2017 is werkin-
structie opgesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

  

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf 
NL 

België heeft stukken opge-
vraagd  over Chickfriend 

 in 
afstemming met in-
specteurs L&N en JZ 

 

06 18-07-2017  
 
 

 
  
  

 
 

 
 

  

07 18-07-2017   Afgerond, zie post-
bus ICB 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele 
vragen 

 en 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkhe-
den zijn voor inzet NCAE bij 
tracering 

  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactperso-
nen als crisiscoördinatoren bij 
EZ en VWS zullen worden ge-
informeerd 

 en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen ivm risiscogericht 
toezcht opgebruik DEGA-16/ 
Firponil 

  

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

 

Allen  

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat 
en wanneer 

  

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risisco -inschatting maken: 
Hoe schadelijk is pipronil 
voor de volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactge-
gevens aan. 

 
 

 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocu-
ment gegevenslevering toe-
zicht vs opsporing 

+ JZ (  
 

 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers 
opsporing en bestuurlijke 
hadhaving 2 dossiervromers 
aanwijzen 

  

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

, 
,  

, 
, 

Persvoorlichting, JZ, 
Buro, PBZ 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeks-
vraag bij RIKILT is voor mon-
sters genomen bij Chickfriend 

 
 Zijn er actieve 

stoffen met een bloedluisdo-
dend effect aangetroffen? 

  

19 20-7-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht   
20 20-7-2017   

 
 

IOD  

21 20-7-2017  

 

  

22 20-07-2017  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen ivm risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: 
Hoe schadelijk is fipronil voor 
de volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactge-
gevens aan. 

 
 

 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeks-
vraag bij RIKILT is voor mon-
sters genomen bij Chickfriend 

 
 Zijn er actieve 

stoffen met een bloedluisdo-
dend effect aangetroffen? 

  

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
22 20-07-2017  

 
 

 
  

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en   

24 24-07-2017   
 

  

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beant-
woorden vragen via KCC 

  

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspec-
teurs Pluimvee 

  

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in 
cohorten 

  
en  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, 
vlees en lever voor risicobe-
oordeling 

 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie 
aan departementen 

  

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs be-
drijven zelf kunnen laten tes-
ten 

  

31 24-07-2017 Mos Toetsen of er een speciaal 
formulier voor MOS gemaakt 
moet worden 

  

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten ,  
 

 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boete-
rapporten op gaat leggen 

 
en  

 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhan-
deling incident 

  

35 24-07-2017 Internationaal    
36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten   
37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen   
38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten   
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

? 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017    
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

 
 Persvoorlichting, 

, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
  

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

. 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen ivm risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
22 20-07-2017  

 
 

, 
Navragen of retailmonsters 
afdoende zijn 

  

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  On hold 

24 24-07-2017   
 

 Verzoek is uitgezet 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in 
cohorten 

  
en  

 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie 
aan departementen 

  

31 24-07-2017 Mos Toetsen of er een speciaal 
formulier voor MOS gemaakt 
moet worden 

  

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boete-
rapporten op gaat leggen 

 en 
 

 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten   
37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen   
39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van ver-

dachte bedrijven met sector 
mag worden gedeeld 

IOD Afgerond, in eerste 
instantie niet 

document 28



Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel 
doen voor het zelf oppakken 
het blokkeren van bedrijven 

, 

 , 
,  

 

 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing 
voorstel sector 

  

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met 
vrijgave kippen als we ze nu 
bestempelen tot Cat 1 mate-
riaal 

en  
 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva 
Sector bekend is 

Persvoorlichting  

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven de-
len 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

  
, Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt eem advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 25-7-2017    
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen ivm risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
22 20-07-2017  

 
 

, 
Navragen of retailmonsters 
afdoende zijn 

  

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  On hold 

24 24-07-2017    Verzoek is uitgezet 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in 
cohorten 

  
en  

 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie 
aan departementen 

  

31 24-07-2017 Mos Toetsen of er een speciaal 
formulier voor MOS gemaakt 
moet worden 

  

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boete-
rapporten op gaat leggen 

 en 
 

 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten   
37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen   
39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van ver-

dachte bedrijven met sector 
mag worden gedeeld 

IOD Afgerond, in eerste 
instantie niet 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel 
doen voor het zelf oppakken 
het blokkeren van bedrijven 

, 

 , 
,  

 

 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing 
voorstel sector 

  

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met 
vrijgave kippen als we ze nu 
bestempelen tot Cat 1 mate-
riaal 

-
 en  

 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva 
Sector bekend is 

Persvoorlichting  

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven de-
len 

  

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.     
46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 

RIKILT 
  

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget   

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol   
49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst 

blokkade en deblokkade 
  

 

document 29



 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

  in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
  

   
 Persvoorlichting, 

 Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt eem advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 25-7-2017    
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen ivm risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
OD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
31 24-07-2017 Mos Toetsen of er een speciaal 

formulier voor MOS gemaakt 
moet worden 

  

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen   
42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met 

vrijgave kippen als we ze nu 
bestempelen tot Cat 1 mate-
riaal 

en  
 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

  

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en  
 

 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst 
blokkade en deblokkade 

  

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-
names en uitslagen 

  

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gana met 
opfokbedrijven 

.  
 en  

 

 

52 27-07-2017 Interne tracering Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 en 
 

 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters 
doorsturen naar  
en  

ICB  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en 
shifts 

 en  
 

 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

  

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

  

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kun-
nen worden adv Q&A terug 
sturen naar KCC 

   

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoe-
ken bedrijven NCAE en NVWA  

  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ   
61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 

dmv procedure snelle ver-
strekking gegevens. Sector 
moet aangeven dat er nood-
zaak is 

  

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken 
en vergelijken met onze lijst 

  

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrij-
ven die zelf melden 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

  
 Persvoorlichting, 

JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 

document 30



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 
, 

,  
  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt eem advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 25-7-2017    
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
OD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal 

formulier voor GFL gemaakt 
moet worden 

  

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst 
blokkade en deblokkade 

  

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-
names en uitslagen 

 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 en 
 

 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en 
shifts 

 en  
 

 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoe-
ken bedrijven NCAE en NVWA  

 afgerond 

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  loopt 
62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken 

en vergelijken met onze lijst 
 loopt 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf 
helemaal schoon 

 en  
 

 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en 
 

 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen   
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team  

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 

document 31



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  

. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017    Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt eem advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 25-7-2017    
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
OD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal 

formulier voor GFL gemaakt 
moet worden 

  

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst 
blokkade en deblokkade 

  

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-
names en uitslagen 

 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 en 
 

 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en 
shifts 

 en  
 

 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoe-
ken bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  loopt 
62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken 

en vergelijken met onze lijst 
 loopt 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf 
helemaal schoon 

 en  
 

Wordt aangepast 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en 
 

 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  Wordt aangepast 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure pu-
bliekswaarschuwing 

 Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-
stername 

Definitief maken   

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief ma-
ken 

  

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluiten-
blad R&O in Q&A’s 

  

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure   
73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 

kunnen accrediteren voor 
onderzoek swabs 

  

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector   
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team  

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en -
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt eem advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
OD 

 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal 

formulier voor GFL gemaakt 
moet worden 

  

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst 
blokkade en deblokkade 

  

50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-
names en uitslagen 

 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 en 
 

 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en 
shifts 

 en  
 

 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoe-
ken bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  loopt 
62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken 

en vergelijken met onze lijst 
 loopt 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf 
helemaal schoon 

 en  
 

Wordt aangepast 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en 
 

 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen   Wordt aangepast 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure pu-
bliekswaarschuwing 

 Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-
stername 

Definitief maken   

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief ma-
ken 

  

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluiten-
blad R&O in Q&A’s 

  

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure   
73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 

kunnen accrediteren voor 
onderzoek swabs 

  

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector   
75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende 

bedrijven 
NCAE  

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmidde-
len met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE  
78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij be-

drijven en pakstations 
, 

, NCAE 
en  

 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende in-
specteurs 

  

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

  

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

? 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 
 

,  
 

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en -
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebel en besluiten worden per post nagestuurd Incidentoverleg Besluit 
20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 

mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

. 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

> . 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf 
helemaal schoon 

 en  
 

Wordt aangepast 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen   Wordt aangepast 
69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-

stername 
Definitief maken   

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief ma-
ken 

  

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

  

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

  

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij , LOCQ moet mest worden 
verbrand 

  

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees   
 en  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen sce-
nario 2 

Modelbesluit opstellen JZ  

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen sce-
nario 4 

Voorstel aan laten passen 
door de sector 

  

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 
-Standpunt NVWA dierenwel-
zijn 
-Besluit Mest 

  

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

 

90 03-08-2017 Export Besluitenblad tracering van 
exporterende bedrijven in 
kaart brengen 

 en  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 
 

  
  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

 
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

Alwijn ten Cate Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en Al-
wijn ten Cate 

afgerond 

document 34



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

 
35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
 
 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. 
Deze formulieren zijn verzonden naar  en 

. De betreffende geparafeerde formulieren wor-
den toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 
 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 
 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: 
Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen monsters 
en het kanalisatie rapport. 
 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 
en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   
 

ICM Besluit 

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 
 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, darna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaartge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-
stername 

aanpassen  

 

 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

  

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees  ,  
 en  
 

 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoerne bij niet melders op 
dit moment  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig 
vrijgegeven. Moet aamgepast 
worden naar alleen vrijgeven 
voor eieren en of mest. 
Aanpassen besluit vrijgave 
en voorstel hoe hier mee om 
te gaan bij de bedirjven die 
al volledig zijn vrijgegeven 

JZ  

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde 
tekortkomingen bij controle 
kanalisatie 

  en  
 

 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering Opstellen overdrachtsdocument 
gegevenslevering toezicht vs 

opsporing 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

 
 Persvoorlichting, 

JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017   
 

 Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
  

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 
 
 

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

 
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

 
35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
 
 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. 
Deze formulieren zijn verzonden naar  en 

. De betreffende geparafeerde formulieren wor-
den toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 
 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 
 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: 
Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen monsters 
en het kanalisatie rapport. 
 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 
en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   
 

ICM Besluit 

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 
 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte 
bevatten. 

 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-
de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 
 

Incidentoverleg Besluit 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan.  
Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags is niet toe-
gestaan.  
 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 
 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaartge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terugtracering van-
uit retailmonsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer 

  

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-
stername 

aanpassen  

 

 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

  

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees   
 en  
 

 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoerne bij niet melders op 
dit moment  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig 
vrijgegeven. Moet aamgepast 
worden naar alleen vrijgeven 
voor eieren en of mest. 
Aanpassen besluit vrijgave 
en voorstel hoe hier mee om 
te gaan bij de bedirjven die 
al volledig zijn vrijgegeven 

JZ  

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde 
tekortkomingen bij controle 
kanalisatie 

 en  
 

 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

  
, Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten ,  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 

document 36



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

  Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  
 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure   en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

 
35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
 
 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. 
Deze formulieren zijn verzonden naar   en 

. De betreffende geparafeerde formulieren wor-
den toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 
 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 
 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: 
Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen monsters 
en het kanalisatie rapport. 
 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 
en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   
 

ICM Besluit 

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 
 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
 zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte 
bevatten. 

 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-
de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 
 

Incidentoverleg Besluit 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan.  
Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags is niet toe-
gestaan.  
 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017 Incidentoverleg Besluit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 
 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 
 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaartge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 loopt 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering van-
uit retail monsters 

 loopt 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Ren-
dac na toestemming afvoer  

 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie mon-
stername 

aanpassen  
-

 (17-08-2017) 

 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

 / 
l (17-08-

2017) 

 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees   
 en  
 

 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij niet melders op 
dit moment  
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig 
vrijgegeven. Moet aangepast 
worden naar alleen vrijgeven 
voor eieren en of mest. 
Aanpassen besluit vrijgave 
en voorstel hoe hier mee om 
te gaan bij de bedrijven die 
al volledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde 
tekortkomingen bij controle 
kanalisatie 

 en  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen 
of stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gear-
chiveerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eie-
ren. 

Controle van het aantal Ke-
tens 28 of 18 besluitenblad 
aanpassen 

  

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijga-
ve voor eieren voor bedrijf met 
meerdere stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gear-
chiveerd. 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??  /  
 

 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monster-
name voor vrijgave 

 en 
 

 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder en buikvet Buro –   
101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 

VS -3e landen gaan 
De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
15-08-2017 Voor 12.00 uur 15/8 

 

102 15-08-2017     
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

? 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

 JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

 Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

 
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

,  
, NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

Roel Stevens Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 . 
 

 
35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
 
 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. 
Deze formulieren zijn verzonden naar  en 

. De betreffende geparafeerde formulieren wor-
den toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 
 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 
 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: 
Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen monsters 
en het kanalisatie rapport. 
 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 
en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   
 

ICM Besluit 

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 
 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte 
bevatten. 

 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-
de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 
 

Incidentoverleg Besluit 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan.  
Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags is niet toe-
gestaan.  
 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017 Incidentoverleg Besluit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 
 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 
 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

Eric van der Made Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
OD 

p.m 
zijn in kaart ge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering van-
uit retail monsters 

 loopt 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

 / 
 (17-08-

2017) 

 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees     
 

 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder; 
Opstellen van de buikvet –  
Rekentabel. 

Buro –   

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 
VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
23-08-2017 

 
Voor  24/8 

 

102 17-08-2017 Vleeskalverenbedrijf heeft fipronil 
gebruikt. 

Opstellen handelingsperspec-
tief 

 In behandeling 

103 17-08-2017 Bezwaarschriften RVO. Er zijn tot op heden 23 be-
zwaarschriften ontvangen bij 
RVO. Afgesproken is om deze 
voorlopig aan te houden ivm 
de volledigheid dossier. Wel 
datum bewaken 

 Doorlopend 

104 17-08-2017 Analyse van eieren op  Besluitenblad akkoord.  
stemt af met de sector 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

109 17-08-2017 Rapport voor  en overige 
stoffen 

  / buro  
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

 
 

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

document 38



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
Info opvragen bij de FAVV 

 levert contactgege-
vens aan. 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten ,  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team  

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 
, 

,  
 

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en -
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

,  
, NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  
 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde te-
kortkomingen bij controle kana-

lisatie 

 en  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen of 
stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gearchi-
veerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eieren. Controle van het aantal Ketens 
28 of 18 besluitenblad aanpas-

sen 

 Afgerond 

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijgave 
voor eieren voor bedrijf met meerdere 

stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gearchi-
veerd. 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig vrijge-
geven. Moet aangepast worden 

naar alleen vrijgeven voor eieren 
en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave en 
voorstel hoe hier mee om te 

gaan bij de bedrijven die al vol-
ledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monstername 
voor vrijgave 

 en 
 

 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Rendac 
na toestemming afvoer  

 

Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie monster-
name 

aanpassen   
 

 /  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

Afgerond 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??  /  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij pluimvee niet mel-

ders op dit moment  

 Afgerond, zie mail 
postbus 

105 17/08/2017 Formdesk formulier ontwikkelen Voor algemene vragen en uitsla-
gen 

 en  
 

Afgerond 

106 17-08-2017 Maken van een besluiten lijst voor de 
samengestelde producten 

  Afgerond 

107 17/08/2017 Inregelen dat we ook het buikvet gaan 
onderzoeken – bemonsteren 

  Afgerond 

108 17/08/2017 Inregelen dat we de retailbemonstering 
met 4 weken verlengen 

Ook monsters nemen op de 
markt en bij de supermarkten 

*Poolse  

 -  Afgerond 

110 17/08/2017 Besluitenblad voor de broedeieren   Afgerond 

111 21-08-2017 Afhandelen klachten eigenwerk Hoe gaan we deze klachten af-
handelen – afspraak is conform 

de standaard procedure 

 Afgerond 

112 21-08-2017 Q&A’s aanpassen aan de drie beschik-
bare formdeskformulieren 

 

Doornemen en linken opnemen  en 
communicatie 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agenda lid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 . 
> . 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. Deze formulieren zijn verzonden naar  
en . De betreffende geparafeerde formulieren 
worden toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen 
monsters en het kanalisatie rapport. 

ICM Besluit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 

 Besluit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte bevat-
ten. 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

Incidentoverleg Besluit 

document 38

mailto:ICB@nvwa.nl


Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 

Incidentoverleg Besluit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan. Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags 
is niet toegestaan.  (vervallen zie besluit 69) 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017 Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 

63 15-08-2017 Er zijn tot op heden 23 bezwaarschriften ontvangen bij RVO.nl afgespro-
ken is om deze even aan te houden. (dossieropbouw) 

 Feit 

64 21-08-2017 Klachten eigen werk worden afgehandeld  conform de standaard proce-
dure 

 Besluit 

65 22-08-2017 Besluitenblad herstructurering werkzaamheden akkoord Incidentoverleg Besluit 
66 22-08-2017 Bestluitenblad gezamenlijke inspecties NVWA NCAE akkoord Incidentoverleg Besluit 
67 22-08-2017 Besluitenblad  interpretatie  monstername akkoord met besproken aan-

passingen 
Incidentoverleg Besluit 

68 22-08-2017 Besluitenblad  verplichte lab uitslag bij export niet akkoord Incidentoverleg Besluit 
69 22-08-2017 Besluitenblad In trekken besluit methode doden van dieren op bedrijf 

akkoord. Besluit 58 komt hiermee te vervallen 
Incidentoverleg Besluit 

70 22-08-2017 Besluitenblad monitoring retail akkoord Incidentoverleg Besluit 
71 22-08-2017 Uit de verstrekking middelen komt niet voldoende informatie waar toe-

zicht iets mee kan. Hier wordt nu nog niets meegedaan. IOD zoekt ver-
der uit 

Incidentoverleg Besluit 

72 22-08-2017 Besluitenblad Borgen afvoer Rondac, akkoord na besproken aanpassin-
gen 

Incidentoverleg besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

73 22-08-2017 Bedrijven die Metholboost, Copperboost, en miteclean gebruikt hebben 
worden geblokkeerd 

Incidentoverleg Besluit 

74 22-08-2017 2 bedrijven die via fup Zwitserland zijn gemeld zijn ook bemonsterd, 
worden geblokkeerd bij positieve uitslag 

Incidentoverleg Feit 

75 22-08-2017 Er is elke week informeel sectoroverleg bij de NVWA  Besluit 
76 22-08-2017 Besluitenblad  werkwijze grondstoffen en samengesteld e producten 

akkoord met aanpassingen 
Incidentoverleg Besluit 

77 22-08-2017 EZ heeft met ons contact gezocht in het kader van het ruien bij de ge-
blokkeerde bedrijven (waar niet gedood wordt). 
Ze willen dat wij inspecties uitvoeren op deze bedrijven om te kijken of 
dit op een “goede” manier gebeurd. 

 
. 

 

EZ  
Verzoek aan  

 

Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaart ge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering van-
uit retail monsters 

 loopt 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol be-
antwoorden vragen 

 / 
 (17-08-

2017) 

 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees    
 

 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder; 
Opstellen van de buikvet –  
Rekentabel. 

Buro –   

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 
VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
23-08-2017 

 
Voor  24/8 

 

102 17-08-2017 Vleeskalverenbedrijf heeft fipronil 
gebruikt. 

Opstellen handelingsperspec-
tief 

 In behandeling 

103 17-08-2017 Bezwaarschriften RVO. Er zijn tot op heden 23 be-
zwaarschriften ontvangen bij 
RVO. Afgesproken is om deze 
voorlopig aan te houden ivm 
de volledigheid dossier. Wel 
datum bewaken 

 Doorlopend 

104 17-08-2017 Analyse van eieren op  Besluitenblad akkoord.  
stemt af met de sector 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

109 17-08-2017 Rapport voor  en overige 
stoffen 

  / buro  
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Afgeronde tiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  

 Persvoorlichting, 
 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten   
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven  

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

 Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en -
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

  afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

 
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 

document 39



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  
 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde te-
kortkomingen bij controle kana-

lisatie 

 en  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen of 
stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gearchi-
veerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eieren. Controle van het aantal Ketens 
28 of 18 besluitenblad aanpas-

sen 

 Afgerond 

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijgave 
voor eieren voor bedrijf met meerdere 

stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gearchi-
veerd. 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig vrijge-
geven. Moet aangepast worden 

naar alleen vrijgeven voor eieren 
en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave en 
voorstel hoe hier mee om te 

gaan bij de bedrijven die al vol-
ledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monstername 
voor vrijgave 

 en 
 

 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Rendac 
na toestemming afvoer  

 

Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie monster-
name 

aanpassen  
 

 /  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

Afgerond 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??   /  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij pluimvee niet mel-

ders op dit moment  

 Afgerond, zie mail 
postbus 

105 17/08/2017 Formdesk formulier ontwikkelen Voor algemene vragen en uitsla-
gen 

 en  
 

Afgerond 

106 17-08-2017 Maken van een besluiten lijst voor de 
samengestelde producten 

  Afgerond 

107 17/08/2017 Inregelen dat we ook het buikvet gaan 
onderzoeken – bemonsteren 

  Afgerond 

108 17/08/2017 Inregelen dat we de retailbemonstering 
met 4 weken verlengen 

Ook monsters nemen op de 
markt en bij de supermarkten 

*Poolse  

 -  Afgerond 

110 17/08/2017 Besluitenblad voor de broedeieren   Afgerond 

111 21-08-2017 Afhandelen klachten eigenwerk Hoe gaan we deze klachten af-
handelen – afspraak is conform 

de standaard procedure 

 Afgerond 

112 21-08-2017 Q&A’s aanpassen aan de drie beschik-
bare formdeskformulieren 

 

Doornemen en linken opnemen  en 
communicatie 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agenda lid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 
. 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. Deze formulieren zijn verzonden naar  
en . De betreffende geparafeerde formulieren 
worden toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen 
monsters en het kanalisatie rapport. 

ICM Besluit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 

 Besluit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte bevat-
ten. 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en  
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 

Incidentoverleg Besluit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan. Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags 
is niet toegestaan.  (vervallen zie besluit 69) 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017 Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 

63 15-08-2017 Er zijn tot op heden 23 bezwaarschriften ontvangen bij RVO.nl afgespro-
ken is om deze even aan te houden. (dossieropbouw) 

 Feit 

64 21-08-2017 Klachten eigen werk worden afgehandeld  conform de standaard proce-
dure 

 Besluit 

65 22-08-2017 Besluitenblad herstructurering werkzaamheden akkoord Incidentoverleg Besluit 
66 22-08-2017 Bestluitenblad gezamenlijke inspecties NVWA NCAE akkoord Incidentoverleg Besluit 
67 22-08-2017 Besluitenblad  interpretatie  monstername akkoord met besproken aan-

passingen 
Incidentoverleg Besluit 

68 22-08-2017 Besluitenblad  verplichte lab uitslag bij export niet akkoord Incidentoverleg Besluit 
69 22-08-2017 Besluitenblad In trekken besluit methode doden van dieren op bedrijf 

akkoord. Besluit 58 komt hiermee te vervallen 
Incidentoverleg Besluit 

70 22-08-2017 Besluitenblad monitoring retail akkoord Incidentoverleg Besluit 
71 22-08-2017 Uit de verstrekking middelen komt niet voldoende informatie waar toe-

zicht iets mee kan. Hier wordt nu nog niets meegedaan. IOD zoekt ver-
der uit 

Incidentoverleg Besluit 

72 22-08-2017 Besluitenblad Borgen afvoer Rondac, akkoord na besproken aanpassin-
gen 

Incidentoverleg besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

73 22-08-2017 Bedrijven die Metholboost, Copperboost, en miteclean gebruikt hebben 
worden geblokkeerd 

Incidentoverleg Besluit 

74 22-08-2017 2 bedrijven die via fup Zwitserland zijn gemeld zijn ook bemonsterd, 
worden geblokkeerd bij positieve uitslag 

Incidentoverleg Feit 

75 22-08-2017 Er is elke week informeel sectoroverleg bij de NVWA  Besluit 
76 22-08-2017 Besluitenblad  werkwijze grondstoffen en samengesteld e producten 

akkoord met aanpassingen 
Incidentoverleg Besluit 

77 22-08-2017 EZ heeft met ons contact gezocht in het kader van het ruien bij de ge-
blokkeerde bedrijven (waar niet gedood wordt). 
Ze willen dat wij inspecties uitvoeren op deze bedrijven om te kijken of 
dit op een “goede” manier gebeurd. 

 
 

 

EZ  
Verzoek aan  

 

Besluit 

78 23-08-2016 Besluitenblad publicatie buitenlandse  eiercodes IG Besluit 
79 234-08-2017 Er is besloten om bij 2 eierverwerkers monsters te gaan nemen van de 

Poolse eieren die daar staan. 
 

 Besluit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaart ge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder; 
Opstellen van de buikvet –  
Rekentabel. 

Buro –   

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 
VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
23-08-2017 

 
Voor  24/8 

 

102 17-08-2017 Vleeskalverenbedrijf heeft fipronil 
gebruikt. 

Opstellen handelingsperspec-
tief 

 In behandeling 

103 17-08-2017 Bezwaarschriften RVO. Er zijn tot op heden 23 be-
zwaarschriften ontvangen bij 
RVO. Afgesproken is om deze 
voorlopig aan te houden ivm 
de volledigheid dossier. Wel 
datum bewaken 

 Doorlopend 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  

 Persvoorlichting, 
JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum ving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 
 

,  
   

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 

document 40



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

 
en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

,  
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  
 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen   afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde te-
kortkomingen bij controle kana-

lisatie 

 en  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen of 
stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gearchi-
veerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eieren. Controle van het aantal Ketens 
28 of 18 besluitenblad aanpas-

sen 

 Afgerond 

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijgave 
voor eieren voor bedrijf met meerdere 

stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gearchi-
veerd. 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig vrijge-
geven. Moet aangepast worden 

naar alleen vrijgeven voor eieren 
en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave en 
voorstel hoe hier mee om te 

gaan bij de bedrijven die al vol-
ledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monstername 
voor vrijgave 

 en 
 

 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Rendac 
na toestemming afvoer  

 

Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie monster-
name 

aanpassen   
 

 /  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

Afgerond 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??  /  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij pluimvee niet mel-

ders op dit moment  

 Afgerond, zie mail 
postbus 

105 17/08/2017 Formdesk formulier ontwikkelen Voor algemene vragen en uitsla-
gen 

 en  
 

Afgerond 

106 17-08-2017 Maken van een besluiten lijst voor de 
samengestelde producten 

  Afgerond 

107 17/08/2017 Inregelen dat we ook het buikvet gaan 
onderzoeken – bemonsteren 

  Afgerond 

108 17/08/2017 Inregelen dat we de retailbemonstering 
met 4 weken verlengen 

Ook monsters nemen op de 
markt en bij de supermarkten 

*Poolse  

 -  Afgerond 

110 17/08/2017 Besluitenblad voor de broedeieren   Afgerond 

111 21-08-2017 Afhandelen klachten eigenwerk Hoe gaan we deze klachten af-
handelen – afspraak is conform 

de standaard procedure 

 Afgerond 

112 21-08-2017 Q&A’s aanpassen aan de drie beschik-
bare formdeskformulieren 

 

Doornemen en linken opnemen  en 
communicatie 

Afgerond 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering vanuit 
retail monsters 

 Afgerond 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol beant-
woorden vragen 

 
(17-08-2017) 

Afgerond 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees  ,  
 

Vervallen 

104 17-08-2017 Analyse van eieren op  Besluitenblad akkoord.  
stemt af met de sector 

 Afgerond 

109 17-08-2017 Rapport voor  en overige stof-
fen 

  / buro Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agenda lid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. Deze formulieren zijn verzonden naar  
en . De betreffende geparafeerde formulieren 
worden toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen 
monsters en het kanalisatie rapport. 

ICM Besluit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
 zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 

 Besluit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte bevat-
ten. 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 

Incidentoverleg Besluit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan. Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags 
is niet toegestaan.  (vervallen zie besluit 69) 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017 Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 

63 15-08-2017 Er zijn tot op heden 23 bezwaarschriften ontvangen bij RVO.nl afgespro-
ken is om deze even aan te houden. (dossieropbouw) 

 Feit 

64 21-08-2017 Klachten eigen werk worden afgehandeld  conform de standaard proce-
dure 

 Besluit 

65 22-08-2017 Besluitenblad herstructurering werkzaamheden akkoord Incidentoverleg Besluit 
66 22-08-2017 Bestluitenblad gezamenlijke inspecties NVWA NCAE akkoord Incidentoverleg Besluit 
67 22-08-2017 Besluitenblad  interpretatie  monstername akkoord met besproken aan-

passingen 
Incidentoverleg Besluit 

68 22-08-2017 Besluitenblad  verplichte lab uitslag bij export niet akkoord Incidentoverleg Besluit 
69 22-08-2017 Besluitenblad In trekken besluit methode doden van dieren op bedrijf 

akkoord. Besluit 58 komt hiermee te vervallen 
Incidentoverleg Besluit 

70 22-08-2017 Besluitenblad monitoring retail akkoord Incidentoverleg Besluit 
71 22-08-2017 Uit de verstrekking middelen komt niet voldoende informatie waar toe-

zicht iets mee kan. Hier wordt nu nog niets meegedaan. IOD zoekt ver-
der uit 

Incidentoverleg Besluit 

72 22-08-2017 Besluitenblad Borgen afvoer Rondac, akkoord na besproken aanpassin-
gen 

Incidentoverleg besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

73 22-08-2017 Bedrijven die Metholboost, Copperboost, en miteclean gebruikt hebben 
worden geblokkeerd 

Incidentoverleg Besluit 

74 22-08-2017 2 bedrijven die via fup Zwitserland zijn gemeld zijn ook bemonsterd, 
worden geblokkeerd bij positieve uitslag 

Incidentoverleg Feit 

75 22-08-2017 Er is elke week informeel sectoroverleg bij de NVWA  Besluit 
76 22-08-2017 Besluitenblad  werkwijze grondstoffen en samengesteld e producten 

akkoord met aanpassingen 
Incidentoverleg Besluit 

77 22-08-2017 EZ heeft met ons contact gezocht in het kader van het ruien bij de ge-
blokkeerde bedrijven (waar niet gedood wordt). 
Ze willen dat wij inspecties uitvoeren op deze bedrijven om te kijken of 
dit op een “goede” manier gebeurd. 

 
 

 

EZ  
Verzoek aan  

 

Besluit 

78 23-08-2016 Besluitenblad publicatie buitenlandse  eiercodes IG Besluit 
79 24-08-2017 Er is besloten om bij 2 eierverwerkers monsters te gaan nemen van de 

Poolse eieren die daar staan. 
 

 Besluit 

80 24-08-2017 Bij 6 bedrijven aar  is aangetroffen in de mest worden nog-
maals eieren monsters genomen op die te testen op  

 Besluit 

81 25-08-2017 Besluitenblad Vrijgave opfokhennen akkoord Incidentoverleg Besluit 
82 25-08-2017 Besluitenblad afhandeling Q&A’ s akkoord Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaart ge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 
VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
23-08-2017 

 
Voor  24/8 

 

102 17-08-2017 Vleeskalverenbedrijf heeft fipronil 
gebruikt. 

Opstellen handelingsperspec-
tief 

 In behandeling 

103 17-08-2017 Bezwaarschriften RVO. Er zijn tot op heden 23 be-
zwaarschriften ontvangen bij 
RVO. Afgesproken is om deze 
voorlopig aan te houden ivm 
de volledigheid dossier. Wel 
datum bewaken 

 Doorlopend 

113 25-08-2017 Besluitenblad herb emonstering Aanpassen   
114 25-08-2017   

 
 

 
 

  

115 25-08-2017 Beoordeling VKI Inzichtelijke maken voor de 
beoordelaar VKI welke be-
drijven gedeeltelijk zijn vrij-
gegeven op vlees en mogen 
afvoeren voor de slacht bin-
nen NL 

  en 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

116 25-08-2017 Advies GD mbt waterstof peroxide Bewaken dat juiste advies 
door GD wordt gegeven 

  

117 25-08 Interne verplaatsing op bedrijf Besluitenblad opstellen   
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

  
 

 
 Persvoorlichting, 

JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

document 41



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 en 
 

Afgerond, vanuit 
team  

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 
, 
 

 

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

 Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

,  
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
 NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  
 

afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen   afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde te-
kortkomingen bij controle kana-

lisatie 

 en  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen of 
stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gearchi-
veerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eieren. Controle van het aantal Ketens 
28 of 18 besluitenblad aanpas-

sen 

 Afgerond 

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijgave 
voor eieren voor bedrijf met meerdere 

stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gearchi-
veerd. 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig vrijge-
geven. Moet aangepast worden 

naar alleen vrijgeven voor eieren 
en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave en 
voorstel hoe hier mee om te 

gaan bij de bedrijven die al vol-
ledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monstername 
voor vrijgave 

 en 
 

 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Rendac 
na toestemming afvoer  

 

Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie monster-
name 

aanpassen  
 

 /  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   en  
 

Afgerond 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??  /  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij pluimvee niet mel-

ders op dit moment  

 Afgerond, zie mail 
postbus 

105 17/08/2017 Formdesk formulier ontwikkelen Voor algemene vragen en uitsla-
gen 

 en  
 

Afgerond 

106 17-08-2017 Maken van een besluiten lijst voor de 
samengestelde producten 

  Afgerond 

107 17/08/2017 Inregelen dat we ook het buikvet gaan 
onderzoeken – bemonsteren 

  Afgerond 

108 17/08/2017 Inregelen dat we de retailbemonstering 
met 4 weken verlengen 

Ook monsters nemen op de 
markt en bij de supermarkten 

*Poolse  

 -  Afgerond 

110 17/08/2017 Besluitenblad voor de broedeieren   Afgerond 

111 21-08-2017 Afhandelen klachten eigenwerk Hoe gaan we deze klachten af-
handelen – afspraak is conform 

de standaard procedure 

 Afgerond 

112 21-08-2017 Q&A’s aanpassen aan de drie beschik-
bare formdeskformulieren 

 

Doornemen en linken opnemen  en 
communicatie 

Afgerond 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering vanuit 
retail monsters 

 Afgerond 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol beant-
woorden vragen 

 /  
 (17-08-2017) 

Afgerond 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees  ,  
 

Vervallen 

104 17-08-2017 Analyse van eieren op  Besluitenblad akkoord.  
stemt af met de sector 

 Afgerond 

109 17-08-2017 Rapport voor     / buro Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder; 
Opstellen van de buikvet –  

Rekentabel. 

Buro –  Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agenda lid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. Deze formulieren zijn verzonden naar  
en . De betreffende geparafeerde formulieren 
worden toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen 
monsters en het kanalisatie rapport. 

ICM Besluit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 

 Besluit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte bevat-
ten. 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 

Incidentoverleg Besluit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan. Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags 
is niet toegestaan.  (vervallen zie besluit 69) 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 

63 15-08-2017 Er zijn tot op heden 23 bezwaarschriften ontvangen bij RVO.nl afgespro-
ken is om deze even aan te houden. (dossieropbouw) 

 Feit 

64 21-08-2017 Klachten eigen werk worden afgehandeld  conform de standaard proce-
dure 

 Besluit 

65 22-08-2017 Besluitenblad herstructurering werkzaamheden akkoord Incidentoverleg Besluit 
66 22-08-2017 Bestluitenblad gezamenlijke inspecties NVWA NCAE akkoord Incidentoverleg Besluit 
67 22-08-2017 Besluitenblad  interpretatie  monstername akkoord met besproken aan-

passingen 
Incidentoverleg Besluit 

68 22-08-2017 Besluitenblad  verplichte lab uitslag bij export niet akkoord Incidentoverleg Besluit 
69 22-08-2017 Besluitenblad In trekken besluit methode doden van dieren op bedrijf 

akkoord. Besluit 58 komt hiermee te vervallen 
Incidentoverleg Besluit 

70 22-08-2017 Besluitenblad monitoring retail akkoord Incidentoverleg Besluit 
71 22-08-2017 Uit de verstrekking middelen komt niet voldoende informatie waar toe-

zicht iets mee kan. Hier wordt nu nog niets meegedaan. IOD zoekt ver-
der uit 

Incidentoverleg Besluit 

72 22-08-2017 Besluitenblad Borgen afvoer Rondac, akkoord na besproken aanpassin-
gen 

Incidentoverleg besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

73 22-08-2017 Bedrijven die Metholboost, Copperboost, en miteclean gebruikt hebben 
worden geblokkeerd 

Incidentoverleg Besluit 

74 22-08-2017 2 bedrijven die via fup Zwitserland zijn gemeld zijn ook bemonsterd, 
worden geblokkeerd bij positieve uitslag 

Incidentoverleg Feit 

75 22-08-2017 Er is elke week informeel sectoroverleg bij de NVWA  Besluit 
76 22-08-2017 Besluitenblad  werkwijze grondstoffen en samengesteld e producten 

akkoord met aanpassingen 
Incidentoverleg Besluit 

77 22-08-2017 EZ heeft met ons contact gezocht in het kader van het ruien bij de ge-
blokkeerde bedrijven (waar niet gedood wordt). 
Ze willen dat wij inspecties uitvoeren op deze bedrijven om te kijken of 
dit op een “goede” manier gebeurd. 

 
 

 

EZ  
Verzoek aan  

 

Besluit 

78 23-08-2016 Besluitenblad publicatie buitenlandse  eiercodes IG Besluit 
79 24-08-2017 Er is besloten om bij 2 eierverwerkers monsters te gaan nemen van de 

Poolse eieren die daar staan. 
 

 Besluit 

80 24-08-2017 Bij 5 bedrijven waar AMITRAZ is aangetroffen in de mest worden nog-
maals eieren monsters genomen op die te testen op amitraz 

 Besluit 

81 25-08-2017 Besluitenblad Vrijgave opfokhennen akkoord Incidentoverleg Besluit 
82 25-08-2017 Besluitenblad afhandeling Q&A’ s akkoord Incidentoverleg Besluit 
83 25-08-2017  

  
 
 

 
  

 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

  
  

  
 

 
 

84 25-08-2017 Vraag 5 en 7 worden 25-8 door Buro beantwoord, vraag 4 en 6 volgen 
uiterlijk 30-8 

  

85 25-08-2017  
  

 
 

 
  

   
 

 
  

 
  

  
 

 
- De bedrijven zullen bezocht worden via het bestuursrecht.  
- JZ bereidt een Last Onder Dwangsom voor.  
- Het traceerteam zorgt voor de inhoudelijke informatie die nodig 

is voor de LOD’s.  
- Er zullen specifieke eisen gesteld worden aan de wijze waarop de 

bedrijven de gegevens moeten aanleveren.     
- Indien enigszins mogelijk moeten de brieven er morgen uit.  
- Mogelijk dat er meer medewerkers ingezet moeten worden op 

het analyseren van de gegevens. 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 
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Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 
brengen i.v.m. risicogericht 
toezicht opgebruik DEGA-16/ 
Fipronil 

 
/IOD 

p.m 
zijn in kaart ge-
bracht 

19 20-07-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht Persvoorlichting doorlopend 
50 27-07-2017 Overzicht Dagelijks overzicht monster-

names en uitslagen 
 Doorlopend 

101 15-08-2017 Instructie van partijen die naar de 
VS -3e landen gaan 

De norm geldt voor het Land 
van ontvangst (deadline is 
23-08-2017 

 
Voor  24/8 

 

102 17-08-2017 Vleeskalverenbedrijf heeft fipronil 
gebruikt. 

Opstellen handelingsperspec-
tief 

 In behandeling 

103 17-08-2017 Bezwaarschriften RVO. Er zijn tot op heden 23 be-
zwaarschriften ontvangen bij 
RVO. Afgesproken is om deze 
voorlopig aan te houden ivm 
de volledigheid dossier. Wel 
datum bewaken 

 Doorlopend 

114 25-08-2017   
 

 
 

 

  

116 25-08-2017 Advies GD mbt waterstof peroxide Bewaken dat juiste advies 
door GD wordt gegeven 

  

117 25-08 Interne verplaatsing op bedrijf Besluitenblad opstellen   
118 25-08-2017 Poolse eieren Factsheet opstellen   
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 
het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 
van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-
men 

,  Afgerond, 17-7-2017 
is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-
stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  
over Chickfriend 

 in 
afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 
IOD loopt, nog niet 
alle informatie kan 
gedeeld worden op 

dit moment. 
Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   
 
 

 
 

 
 

 

 Afgerond, brief is 20-
7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   
 
 

 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-
gen 

 en 
 

Afgerond, 1e vraag is 
al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 
zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 
als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-
meerd 

 en 
 

Afgerond 

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 
doorgeven aan  

Allen Afgerond, zie agenda 

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat en 
wanneer 

 Afgerond, zie postbus 
ICB 

15 20-07-2017 Gegevenslevering  
 

 

+ JZ (  
 

Afgerond 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers opspo-
ring en bestuurlijke handhaving 

2 dossiervormers aanwijzen 

 Afgerond 

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 
positieve uitslag lab 

,  
 -

  
 Persvoorlichting, 

JZ, Buro, PBZ 

Afgerond 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

20 20-7-2017  
 

 

IOD afgerond 

21 20-7-2017    Afgerond 

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risico -inschatting maken: Hoe 
schadelijk is fipronil voor de 

volksgezondheid/ 
 

 
 

Er is een voorlopig 
advies, afwachten 

monsters retail 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeksvraag 
bij RIKILT is voor monsters ge-

nomen bij Chickfriend 
Zo nodig onderzoek laten aan-
passen: Zijn er actieve stoffen 
met een bloedluisdodend effect 

aangetroffen? 

 Afgerond 

25 24-07-2017 Q&A’s Team inrichten voor beantwoor-
den vragen via KCC 

 Afgerond, team is 
ingericht vragen wor-

den opgepakt. 

26 24-07-2017 Belscript blokkering Opstellen belscript inspecteurs 
Pluimvee 

 Afgerond, concept ligt 
erg 

28 24-07-2017 Proefslachtingen Leghennen Bij slachting leghennen mon-
sters nemen voor fipronil, vlees 
en lever voor risicobeoordeling 

 Afgerond, slachtingen 
worden vandaag en 
morgen uitgezet. 

Monsters gaan nar 
het RIKILT 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

30 24-07-2017 Private labs Uitzoeken bij welke labs bedrij-
ven zelf kunnen laten testen 

 Afgerond, Er zijn 
geen private lab in NL 
de gecertificeerd zijn 
om het onderzoek uit 

te voeren 

32 24-07-2017 Tracering Team tracering inrichten  
 

Afgerond, is inge-
richt, kan mogelijk 
nog opgeschaald 

worden 

34 24-07-2017 Ruimte Ruimte regelen voor afhandeling 
incident 

 Afgerond, Zaal 3.22 
voor overleg en apar-
te ruimte voor trace-
ring. Mogelijkheden 
voor verder uitbrei-
ding naar beneden 

worden nog bekeken 

35 24-07-2017 Internationaal   Afgerond, zie postbus 
ICB 

38 24-07-2017 Belteam blokkeren Belteam inrichten  Afgerond, belteam is 
ingericht maar voor-
lopig on hold gezet 

22 20-07-2017   
 

Navragen of retailmonsters af-
doende zijn 

 Afgerond, niet meer 
nodig 

23 24-07-2017 Adressering besluiten Opmaken besluiten en juiste 
adressering 

JZ en  afgerond 

24 24-07-2017   
 

 Afgerond, gegevens 
zijn ontvangen 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

27 24-07-2017 Monstername Indeling monstername in cohor-
ten 

  
en  

vervallen 

29 24-07-2017 Departementen Vervolg nota ter informatie aan 
departementen 

 afgerond 

33 24-07-2017 Boeterapporten  Afspreken maken wie boeterap-
porten op gaat leggen 

 
 

Afgerond, vanuit 
team Guda 

36 24-07-2017 FAVV FAVV bijpraten  vervallen 

39 25-07-2017 Lijst verdachte bedrijven Verzoek of de lijst van verdachte 
bedrijven met sector mag wor-

den gedeeld 

IOD Afgerond, nee 

40 25-07-2017 Toetsing voorstel Sector De Sector zal een voorstel doen 
voor het zelf oppakken het blok-

keren van bedrijven 

, 
 
 

 

afgerond 

41 25-07-2017 Kaders toetsing Opstellen kaders toetsing voor-
stel sector 

 afgerond 

44 25-07-2017 NCAE Lijst verdachte bedrijven delen  afgerond 

45 26-07-2017 Lab Belboom uitslagen.    Afgerond, uitslagen 
gaan naar icb box 

43 25-07-2017 Persvoorlichting Bijpraten RIVM, voedingscen-
trum en België nadat Pva Sector 

bekend is 

Persvoorlichting afgerond 

37 24-07-2017 LAVES Uitslagen doorsturen  Vervallen 

42 25-07-2017 Cat 1 materiaal Uitzoeken hoe het zit met vrij-
gave kippen als we ze nu be-
stempelen tot Cat 1 materiaal 

 
en  

Afgerond, Zie beslui-
tenblad, 

46 26-07-2017 Lab Zakelijke afspraken lab en 
RIKILT 

/  Afgerond 

47 26-07-2017 Budget Overleg met P&C over budget  en 
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

48 26-07-2017 Ontheffingen Inrichten team en protocol  Afgerond, geen ont-
heffingen maar toe-

stemming 

51 27-07-2017 Opfokbedrijven Voorstel hoe om te gaan met 
opfokbedrijven 

.  
en  

Afgerond zie beslui-
tenblad 

53 27-07-2017 Uitslagen Uitslagen mestmonsters door-
sturen naar  en  

 

ICB Afgerond 

57 27-07-2017 Besluitenblad 2016 Aanpassen besluiten blad en 
definitief maken 

 afgerond 

58 27-07-2017 Vragen KCC Vragen die beantwoord kunnen 
worden adv Q&A terug sturen 

naar KCC 

 afgerond 

61 27-07-2017 Gegevens delen Voorstel aan de sector delen 
dmv procedure snelle verstrek-

king gegevens. Sector moet 
aangeven dat er noodzaak is 

 Afgerond, er was 
geen gegronde nood-

zaak 

63 27-07-2017 Concept besluit Concept besluit voor bedrijven 
die zelf melden 

 afgerond 

64 28-07-2017 Besluit Aanpassen besluit opheffen 
maatregel 

 afgerond 

31 24-07-2017 GFL Toetsen of er een speciaal for-
mulier voor GFL gemaakt moet 

worden 

 vervallen 

49 26-07-2017 Deblokkade Inregelen coordinatielijst blok-
kade en deblokkade 

 afgerond 

59 27-07-2017 NCAE Voorstel afstemmen bezoeken 
bedrijven NCAE en NVWA  

 Afgerond,  

60 27-07-2017 Departementen Update naar VWS en EZ  afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

62 27-07-2017 Meldingen ANEVEI Lijst van meldingen maken en 
vergelijken met onze lijst 

 afgerond 

54 27-07-2017 Incidentoverleg Planning, achtervang en shifts  en  
 

vervallen 

66 28-07-2017 Besluitenbladen Definitief maken  en  
 

afgerond 

71 31-07-2017 Q&A’s Opnemen  inhoud besluitenblad 
R&O in Q&A’s 

 Afgerond 

72 31-07-2017 Besluitenblad eigen melding Checken procedure  Afgerond 

73 31-07-2017 Private labs Private labs moeten zich ook 
kunnen accrediteren voor onder-

zoek swabs 

 Afgerond 

74 31-07-2017  Doorverwijzen naar de sector  afgerond 

75 01-08-2017 NCAE Overzicht ei-verwerkende be-
drijven 

NCAE afgerond 

76 01-08-2017 levensmiddelen Voorstel recall levensmiddelen 
met hoog eiwit gedeelte 

 
 en NCAE 

Afgerond 

77 01-08-2017 Protocol IKB Besluitenblad protocol IKB   + NCAE afgerond 

78 01-08-2017 Handhaving Toezicht op blokkade bij bedrij-
ven en pakstations 

 
, NCAE en  

 

afgerond 

79 01-08-2017 Beslisboom Beslisboom opstellen   en  
 

afgerond 

80 01-08-2017 Twitter Afstemmen twitterende inspec-
teurs 

 afgerond 

68 31-07-2017 Publiekswaarschuwing Opstellen procedure publieks-
waarschuwing 

 Afgerond 

82 01-08-2017 SKAL Verzoek gegevens  en 
 

afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

65 28-07-2017 Vrijgave  Voorstel Wanneer is bedrijf he-
lemaal schoon 

 en  afgerond 

67 28-07-2017 proefslachtingen Voorstel proefslachtingen  afgerond 

70 31-07-2017 Besluitenblad R&O Aanpassen en definitief maken  Vervallen, wordt op-
genomen in ander 

besluitenblad 

83 03-08-2017 Mest Advies gebruik kippenmest in 
champignon teelt 

 Afgerond, wordt in 
dergelijk mate ver-
dund dat er geen 

risico is. 

84 03-08-2017 Besluitenblad Blas resultaat ei aanpassen 
Bij > LOCQ moet mest worden 

verbrand 

 afgerond 

86 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
2 

Modelbesluit opstellen JZ Afgerond 

87 03-08-2017 Gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 
4 

Voorstel aan laten passen door 
de sector 

 Afgerond 

88 03-08-2017 Beleidsoverleg  Bespreekpunten: 
-Scenario 4 

-Standpunt NVWA dierenwelzijn 
-Besluit Mest 

 Afgerond 

89 03-08-2017 Contra expertise Opstellen procedure  en 
 

Afgerond, staat bij 
Q&A’s 

90 03-08-2017 Export tracering van exporterende be-
drijven in kaart brengen 

 en  
 

Afgerond 

52 27-07-2017 Interne tracering bedrijven Voorstel goedkeuring interne 
tracering 

 Afgerond 

93 08-08-2017 Sector Overzicht geconstateerde te-
kortkomingen bij controle kana-

lisatie 

 en  
 

Afgerond 

document 42



Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

95 15-08-2017 Besluitenblad: Vrijgave vestigingen of 
stallen 

Aanpassen met tekstvoorstel  Afgerond en gearchi-
veerd. 

96 15-08-2017 Besluitenblad: ongestempelde eieren. Controle van het aantal Ketens 
28 of 18 besluitenblad aanpas-

sen 

 Afgerond 

97 15-08-2017 Besluitenblad, Gedeeltelijke vrijgave 
voor eieren voor bedrijf met meerdere 

stallen 

Titel aanpassen en mutaties 
opnemen in tekst 

 Afgerond en gearchi-
veerd. 

92 08-08-2017 Besluit vrijgave Bedrijven zijn nu volledig vrijge-
geven. Moet aangepast worden 

naar alleen vrijgeven voor eieren 
en of mest. 

Aanpassen besluit vrijgave en 
voorstel hoe hier mee om te 

gaan bij de bedrijven die al vol-
ledig zijn vrijgegeven 

JZ Afgerond 

99 15-08-2017 Ontwikkelen formdeskformulier Aanvraagformulier monstername 
voor vrijgave 

 en 
 

 

56 27-07-2017 Toestemming afvoer Voorstel Borgen afvoer Rendac 
na toestemming afvoer 

-
/  

 

Afgerond 

69 31-07-2017 Besluitenblad interpretatie monster-
name 

aanpassen  
/  

 /  
 

Afgerond 

94 08-08-2017 EC lijn bewerkte producten Uitwerken lijn EC voor NL   
 

Afgerond 

98 15-08-2017 Besluitenblad eipoeder en eigeel 
 

??  
 

Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

91 08-08-2017 Sancties Onderbouwing geen sancties 
uitvoeren bij pluimvee niet mel-

ders op dit moment  

 Afgerond, zie mail 
postbus 

105 17/08/2017 Formdesk formulier ontwikkelen Voor algemene vragen en uitsla-
gen 

 en  
 

Afgerond 

106 17-08-2017 Maken van een besluiten lijst voor de 
samengestelde producten 

  Afgerond 

107 17/08/2017 Inregelen dat we ook het buikvet gaan 
onderzoeken – bemonsteren 

  Afgerond 

108 17/08/2017 Inregelen dat we de retailbemonstering 
met 4 weken verlengen 

Ook monsters nemen op de 
markt en bij de supermarkten 

*Poolse  

 -  Afgerond 

110 17/08/2017 Besluitenblad voor de broedeieren   Afgerond 

111 21-08-2017 Afhandelen klachten eigenwerk Hoe gaan we deze klachten af-
handelen – afspraak is conform 

de standaard procedure 

 Afgerond 

112 21-08-2017 Q&A’s aanpassen aan de drie beschik-
bare formdeskformulieren 

 

Doornemen en linken opnemen  en 
communicatie 

Afgerond 

55 27-07-2017 Terug traceren Voorstel terug tracering vanuit 
retail monsters 

 Afgerond 

81 01-08-2017 Q&A Besluitenblad protocol beant-
woorden vragen 

 /  
 (17-08-2017) 

Afgerond 

85 03-08-2017 Recall vlees Besluitenblad vlees     
 

Vervallen 

104 17-08-2017 Analyse van eieren op  Besluitenblad akkoord.  
stemt af met de sector 

 Afgerond 

109 17-08-2017 Rapport voor     / buro Afgerond 
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Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

100 15-08-2017 Advies Buro Diervoeder; 
Opstellen van de buikvet –  

Rekentabel. 

 – Dick Sijm Afgerond 

113 25-08-2017 Besluitenblad herb emonstering Aanpassen  Afgerond 

115 25-08-2017 Beoordeling VKI Inzichtelijke maken voor de be-
oordelaar VKI welke bedrijven 
gedeeltelijk zijn vrijgegeven op 
vlees en mogen afvoeren voor 

de slacht binnen NL 

 en 
 

Afgerond 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 
 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agenda lid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 
incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 
verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 
06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 
07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 
Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  
 In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 
voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 
genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-
telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 
onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 
bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-
zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 
 

 

Incidentoverleg Besluit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

13 21-07-2017   Feit 
14 21-07-2017 7 Positieve bedrijven worden geblokkeerd voor eieren, kippen en 

mest. Bi de bedrijven waarbij de uitslag boven de ADI voor kin-
deren ligt wordt een recall gevraagd. 

ICM Besluit 

15 21-07-2017 Bedrijven krijgen voorlopig besluit, aanvullende besluit wordt 
nagestuurd 

JZ Besluit 

16 21-07-2017 Er wordt een advies voor de IG opgesteld over de vervolgmaat-
regelen 

ICM Besluit 

17 21-07-2017 Er wordt een passieve woordvoeringslijn opgesteld Persvoorlichting Besluit 
18 24-07-2017 Tbv buroadvies worden 25 monsters genomen uit de retail ICM Besluit 
19 24-07-2017 Bedrijven worden gebeld en besluiten worden per post nage-

stuurd 
Incidentoverleg Besluit 

20 24-07-2017 Er wordt eerst begonnen met monsternames bedrijven juni en 
mei, zodra verdeling in cohorten is uitgedacht wordt er volgens 
dat protocol bemonsterd. 

Incidentoverleg Besluit 

21 24-07-2017 Er wordt een recall gedaan op hele eieren, hier vallen ook hele 
gepelde en gekookte eieren onder. 

Incidentoverleg BEsluit 

22 24-07-2017 Fiprionil is een stabiele stof en wordt niet afgebroken bij verwer-
king van het ei. 

BuRO Feit 

23 31-07-2017 Het NVWA traceringsteam is in de lead. De meldingen en trace-
ringsgegevens komen binnen bij de NVWA, worden beoordeeld 
door dit team en waar mogelijk afgerond. Wanneer blijkt dat de 
gegevens niet of incompleet worden aangeleverd en er assisten-
tie dan wel een fysiek bezoek nodig is vanuit de NCAE wordt een 
verzoek gestuurd naar de NCAE (meldingen@cokz.nl) en pakken 
zij dit op en koppelen zij dit terug naar het traceringsteam. 
 

 besluit 

34 2-8-2017  
 
 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 . 
> Dit tenzij uit onderzoek anders blijkt. 

35 03-2018 Besluitenblad werkwijze gedeeltelijke vrijgave stallen scenario 2 akkoord Incidentoverleg Besluit 
36 03-08-2017 Besluitenblad werkwijze eindproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
37 03-08-2017 Besluitenblad tussenproducten akkoord Incidentoverleg Besluit 
38 03-08-2017 Besluitenblad Afvoer Retail Incidentoverleg Besluit 
39 31-07-2017 Er zijn 3 monsters waarbij de monsternemer één cijfer van het 

zegelnummer onjuist heeft ingevuld. 
De normale procedure is het weigeren van deze monsters. Er is 
besloten deze monsters niet te weigeren maar de monsterne-
mers de mogelijkheid te geven deze te corrigeren. 
De juiste zegelnummer wordt toegevoegd in formdesk en labvan-
tage. De betreffende monsternemers hebben het betreffende 
papieren formdesk formulier aangepast en voorzien van een pa-
raaf. Deze formulieren zijn verzonden naar  
en . De betreffende geparafeerde formulieren 
worden toegevoegd aan het dossier van de monstername in 
formdesk. 

Incidentoverleg Besluit 

40 31-07-2017 NCAE krijgt elke dag einde dag een overzicht krijgt van betrok-
ken pakstations. Van team traceren 

Incidentoverleg Besluit 

41 07-08-2017 bij de gedeeltelijke vrijgave brieven als bijlage worden toege-
voegd: Alle beproevingsrapporten van op het bedrijf genomen 
monsters en het kanalisatie rapport. 

ICM Besluit 

42 03-08-2016 zojuist besloten dat voor 2 criteria stallen vrijgegeven kunnen 
gaan worden bij grijze bedrijven.  
Het gaat om de volgende situaties: 

- Stallen zijn fysiek volledig gescheiden en functioneren zelfstan-
dig (eigen band, stempelautomaat, inpakker, opslag) 

- Er is sprake van verschil in eikleur tussen de stallen 
 
Met AVINED is afgesproken dat de certificerende instanties VERIn 

ICM Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

en ISACERT de bedrijven zullen inspecteren op deze situaties. Zij 
stellen verklaringen op voor de legpluimveebedrijven. Met deze 
verklaring kan de veehouder een verzoek indienen via 
ICB@nvwa.nl om de betreffende stallen vrij te geven. Dit is zowel 
voor de geblokkeerde eieren als voor de toekomstig te leggen 
eieren.   

43 8-8-2017 pakstations moeten een melding doen bij de NVWA wanneer zij 
betrokken zijn in het fipronil incident. Het pakstation mag de po-
sitieve eieren NIET terugsturen naar de pluimveehouder. Cat I 
materiaal mag uitsluitend rechtstreeks naar de Rendac, en dit 
moet worden aangevraagd bij de NVWA. 

 Besluit 

44 28-7-2017 Prioriteit ligt bij bemonsteren eieren, daarna mest van opfokbe-
drijven 

Incidentoverleg Besluit 

45 08-08-2017 Er worden op dit moment geen sancties opgelegd bij de pluim-
veehouders die niet melden. Het gaat om 20 pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

46 08-08-2017 AVINED verzamelt vragen pluimveehouders en die gaan naar 
  zet weer uit 

Sectoroverleg Besluit 

47 08-08-2017  
 

Beleidsoverleg Besluit 

48 10-8-2017 Er is besloten dat ook "niet" productieve medewerkers kunnen schrijven 
op de Spin Code. 

 Besluit 

49 08-08-2017 De monstername bezoeken in het kader van de monitoring op infectie-
ziekten moeten doorgang vinden op de geblokkeerde bedrijven 

Incidentoverleg Besluit 

50 08-08-2017 Teruggelegd bij de sector dat er teveel fouten worden gemaakt in de 
kanalisatie rapportages. De sector krijgt nog een laatste waarschuwing 

Incidentoverleg Besluit 

51 08-08-2017 Er worden voor de retail bemonstering 100 monster genomen van NL 
bedrijven en 25 van andere landen. Daarnaast zullen er 15 monsters 
genomen worden van levensmiddelen die een hoog eiwitgehalte bevat-
ten. 

Incidentoverleg Besluit 

52 10-08-2017 De Europese Commissie heeft in het RASFF systeem richtlijnen 
uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestel-

Incidentoverleg Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

de/verwerkte producten. De NVWA heeft deze richtlijnen gedeeld 
met de FNLI en het CBL. 
De tekst en de uitleg van de NVWA is opgenomen in het beslui-
tenblad: werkwijze grondstoffen en samengestelde/verwerkte 
producten 

53 10-08-2017 Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sectorbrede 
overleggen meer worden georganiseerd. 

Incidentoverleg Besluit 

54 05-08-2017 Afgesproken met FNLI en CBL is zaterdag de laatste complete lijst heb-
ben ontvangen. Vanaf zondag ontvangen ze alleen een lijst  met muta-
ties 

ICM Besluit 

55 10-08-2017 Bedrijvenbeheerders van EU erkende  vermeerderings en opfokbedrijven 
blijven hun bezoeken voortzetten. Bij vragen over fipronil verwijzne naar 
website NVWA of AVINED 

Incidentoverleg Besluit 

56 08-08-2017 Zelfmelders worden pas op de site vermeld bij eventuele positieve uit-
slagen. Naar verwachting zullen heir namelijk veel conforme uitslagen 
bij zitten. 

Incidentoverleg Besluit 

57 10-08-2017 Bij bedrijven met meerdere vestigingen kunnen mogelijk een 
aantal vestigingen/locaties vrijgegeven worden.  Zie besluiten-
blad: Blokkade per bedrijf of per vestiging/locatie 

Incidentoverleg Besluit 

58 10-08-2017 Doden op een bedrijf middels stalvergassing in twee stappen is 
toegestaan. Doden op een bedrijf middels vergassing in big bags 
is niet toegestaan.  (vervallen zie besluit 69) 

Incidentoverleg Besluit 

59 10-08-2017  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Incidentoverleg Besluit 

document 42



Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

 

60 10-8-2017 De afvoer van eieren van de distributiecentra naar Rendac wordt 
administratief geborgd.. Voor verder uitwerking zie besluitenblad 
Borgen afvoer distributiecentra naar Rendac 

Incidentoverleg Besluit 

61 10-8-2017 Ten behoeve van de risico-analyse die bedrijven moeten doen op 
samengestelde/verwerkte producten is besloten de lijst van ana-
lyseresultaten per ei te vertrekking aan CBL en FNLI via de pro-
cedure van de snelle verstrekking. Deze lijsten zijn vandaag ver-
strekt. 

Incidentoverleg Besluit 

62 10-08-2017 De NVWA is op basis van voortschrijdend inzicht van mening om de ana-
lysecapaciteit van RIKILT in het kader van het incident fipronil maximaal 
in te zetten voor handhavingswerkzaamheden van de NVWA. Dit is  in 
lijn met de gemaakte afspraken bij de start van het incident. 

 Besluit 

63 15-08-2017 Er zijn tot op heden 23 bezwaarschriften ontvangen bij RVO.nl afgespro-
ken is om deze even aan te houden. (dossieropbouw) 

 Feit 

64 21-08-2017 Klachten eigen werk worden afgehandeld  conform de standaard proce-
dure 

 Besluit 

65 22-08-2017 Besluitenblad herstructurering werkzaamheden akkoord Incidentoverleg Besluit 
66 22-08-2017 Bestluitenblad gezamenlijke inspecties NVWA NCAE akkoord Incidentoverleg Besluit 
67 22-08-2017 Besluitenblad  interpretatie  monstername akkoord met besproken aan-

passingen 
Incidentoverleg Besluit 

68 22-08-2017 Besluitenblad  verplichte lab uitslag bij export niet akkoord Incidentoverleg Besluit 
69 22-08-2017 Besluitenblad In trekken besluit methode doden van dieren op bedrijf 

akkoord. Besluit 58 komt hiermee te vervallen 
Incidentoverleg Besluit 

70 22-08-2017 Besluitenblad monitoring retail akkoord Incidentoverleg Besluit 
71 22-08-2017 Uit de verstrekking middelen komt niet voldoende informatie waar toe-

zicht iets mee kan. Hier wordt nu nog niets meegedaan. IOD zoekt ver-
der uit 

Incidentoverleg Besluit 

72 22-08-2017 Besluitenblad Borgen afvoer Rondac, akkoord na besproken aanpassin-
gen 

Incidentoverleg besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

73 22-08-2017 Bedrijven die Metholboost, Copperboost, en miteclean gebruikt hebben 
worden geblokkeerd 

Incidentoverleg Besluit 

74 22-08-2017 2 bedrijven die via fup Zwitserland zijn gemeld zijn ook bemonsterd, 
worden geblokkeerd bij positieve uitslag 

Incidentoverleg Feit 

75 22-08-2017 Er is elke week informeel sectoroverleg bij de NVWA  Besluit 
76 22-08-2017 Besluitenblad  werkwijze grondstoffen en samengesteld e producten 

akkoord met aanpassingen 
Incidentoverleg Besluit 

77 22-08-2017 EZ heeft met ons contact gezocht in het kader van het ruien bij de ge-
blokkeerde bedrijven (waar niet gedood wordt). 
Ze willen dat wij inspecties uitvoeren op deze bedrijven om te kijken of 
dit op een “goede” manier gebeurd. 

 
. 

 

EZ  
Verzoek aan  

 

Besluit 

78 23-08-2016 Besluitenblad publicatie buitenlandse  eiercodes IG Besluit 
79 24-08-2017 Er is besloten om bij 2 eierverwerkers monsters te gaan nemen van de 

Poolse eieren die daar staan. 
 

 Besluit 

80 24-08-2017 Bij 5 bedrijven waar AMITRAZ is aangetroffen in de mest worden nog-
maals eieren monsters genomen op die te testen op amitraz 

 Besluit 

81 25-08-2017 Besluitenblad Vrijgave opfokhennen akkoord Incidentoverleg Besluit 
82 25-08-2017 Besluitenblad afhandeling Q&A’ s akkoord Incidentoverleg Besluit 
83 25-08-2017  

  
 
 

 
  

 

 Besluit 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 

  
  

  
 

 
 

84 25-08-2017 Vraag 5 en 7 worden 25-8 door Buro beantwoord, vraag 4 en 6 volgen 
uiterlijk 30-8 

  

85 25-08-2017  

 

 

   
 

  

  
  

 
 

- De bedrijven zullen bezocht worden via het bestuursrecht.  
- JZ bereidt een Last Onder Dwangsom voor.  
- Het traceerteam zorgt voor de inhoudelijke informatie die nodig 

is voor de LOD’s.  
- Er zullen specifieke eisen gesteld worden aan de wijze waarop de 

bedrijven de gegevens moeten aanleveren.     
- Indien enigszins mogelijk moeten de brieven er morgen uit.  
- Mogelijk dat er meer medewerkers ingezet moeten worden op 

het analyseren van de gegevens. 
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Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 
Omschrijving  

 
Verantwoordelijke Besluit/feit 
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Voortgang incident fipronil stavaza: 23 juli 10.00 uur 

 

Zaterdag 22 juli 2017 

Staatssecretaris EZ en Minister VWS worden door middel van Nota geïnformeerd  

 

 

7 positieve pluimveebedrijven (fipronil) geblokkeerd mbt afvoer eieren, pluimvee en mest, door 

middel van een (voorlopig) besluit. Deels is sprake van oplegging recall in verband met 

overschrijding ADI. Maandag worden definitieve besluiten opgesteld en uitgereikt.  

Stavaza: 22 juli 2017 

pluimveebedrijven  

Aantal 

bedrijven 

Blokkade 3 

Blokkade en recall 4 

Onderzocht akkoord 2 

In onderzoek 0 

Totaal 9 

 

 

Media (ANP, AD-groep (oa. Stentor), Telegraaf, RTL4) berichten over NVWA 

onderzoek naar verontreinigde eieren. 

 

Vrijdag 21 juli 2017 
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Incidentenoverleg naar aanleiding van voorlopige en (later) definitieve uitslagen 8 bezochte 

bedrijven.  heeft de definitieve uitslagen ontvangen van het NVWA-Lab. 

Invoegen verslag overleg. 

 

Verstrekking (3) uit   ontvangen. Betreft NAW-gegevens pluimveebedrijven 

waar Chickfried in België ontsmettingen heeft uitgevoerd. Info reeds doorgezet naar FAVV (  

 op 20 juli 2017. 

 

Donderdag 20 juli 2017 

2e Incidentenoverleg fipronil. 

Voortgang, bevoegdheden, actiepunten, scenario’s worden besproken. 

20170720- Fipronil - 
actiepunten.doc

 
Op de 8 bezochte bedrijven (19/7) bleek op 2 bedrijven geen eieren aanwezig te zijn, 1 bedrijf 

was een opfokbedrijf en bij de overige 5 is de afgesproken monstername uitgevoerd 

 

Aan de FAVV de NAW- en factuurgegevens (excel bestand) verstrekt (per mail) van 

ontsmettingen door Chickfriend in België. In overleg met OvJ  is afgestemd dat dit 

zonder EOB kan, omdat de gegevens voor voedselveiligheidsdoeleinden wordt gebruikt. 

 

Verstrekking (2) van de NVWA-IOD, met informatie uit IODonderzoek/voorbereiding, ontvangen, 

beschikbaar gesteld aan divisie (  voor nader onderzoek. 

 

De brief aan de FAVV met het verzoek om informatie te delen ten bate van de risicobeoordeling 

door Buro is verzonden (mail). De FAVV heeft in een eerste reactie informatie gedeeld.  

 

Woensdag 19 juli 2017 

8 legkippenbedrijven worden bezocht en bemonsterd door Divisie Handhaven Dier. 

 

Verstrekking (1) van NVWA-IOD, met informatie uit IOD-onderzoek/voorbereiding, ontvangen, 

beschikbaar gesteld aan FAVV.    

 

Dinsdag 18 juli 2017 

Alerteringsoverleg fipronil 
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Het overleg stelt op basis van de aanwezige informatie, lopende onderzoeken en 

voedselveiligheidsrisico’s vast dat opgeschaald wordt naar incidentenniveau. 

20170718 Eieren met 
verboden stof.docx

 
 

1e Incidentenoverleg fipronil 

Incidententeam, rollen en agenda worden besproken. Vooralsnog komt het Incidententeam elke 

dinsdag en donderdag bij elkaar. 

20170718- Fipronil - 
actiepunten.doc

 
Monsterplan wordt opgesteld en besproken. Afstemming met NVWA-Lab door aanwezigheid van 

. 

 

Maandag 17 juli 2017  

FAVV ( ) belt  met het uitdrukkelijke verzoek 

om zsm de gevraagde informatie te delen. Urgentie is groot, omdat bij 

controle/monstername op legkippenbedrijven ook fipronil in ei is aangetroffen.  

 

 

 

 

 deelt de informatie met .  en  van 

 hebben vanmiddag overleg met OvJ.  neemt dit mee en geeft 

aan dit te delen met de OvJ en deze week te bellen / af te spreken met FAVV 

( ). 

 

Donderdag 13 juli 2017  

 informeert FAVV ( ) en wijze van informatie delen:  

Zo als eerder besproken heeft de NVWA het bedrijf Chickfriend te 
Barneveld bezocht. Gezien de bevindingen (oa. aanwezigheid van niet in 
Nederland toegelaten producten) is dit een strafrechtelijk onderzoek 
geworden. De eindverantwoordelijke in Nederland is dan het Openbaar 
Ministerie en niet de NVWA. Er zijn diverse documenten in afschrift ter 
onzer beschikking. Voor de verstrekking van de gevraagde gegevens, uit 
dit strafrechtelijk onderzoek, is daarom een Europees Onderzoeksbevel 
(EOB, voorheen rechtshulpverzoek) nodig.  Deze kan door een Belgische 

document 43



Officier van Justitie worden gedaan aan het Nederlands OM. Binnen een 
Europees Onderzoeksbevel is het verstandig het spoedeisende karakter  
 
 
aan te geven en te verwijzen naar NVWA medewerkers  en/of 

 . 
 

Dinsdag 11 juli 2017  

 geïnformeerd ivm onderzoeken ihkv NP Residuen. Extra onderzoeken 

eieren in NL of heranalyse eerdere monsters?  

 

 informeert  en , ivm melding Food Fraud: 

 

RE Fraude Fipronil in 
eggs 2017.074 .msg

 
Diervoederspoor uitgelopen.  heeft zelf het geleverde 

diervoeder laten onderzoeken. Monsters zijn negatief. Zie mail: 

FW Analyses Fipronil 
in voerleveringen aan  

 
 

Info nog checken: 

Telefonisch overleg met : gaan op legkippenbedrijven monsters 

nemen van eieren. Op 1 bedrijf ook can van Chickfriend bemonsterd. 

 

Vrijdag 7 juli 2017  

Bezoek  en    aan Chickfriend Barneveld. 

Onderzoek: 

•  Niet in NL toegelaten biociden aangetroffen 

•  Administratie in beslag genomen / ontvangen 

Strafrechtelijk onderzoek gestart. Informatie uitwisseling met FAVV kan alleen via 

OVJ. 

 

Donderdag 6 juli 2017  

Mail van  dat verzoek is uitgezet bij : 

Het is uitgezet bij TU. Ik heb gevraagd om het zo snel mogelijk uit te voeren. 
 is de behandelende inspecteur. 
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Maandag 3 juli 2017  

Verzoek aan “NVWA biocide” (  en ) gedaan om 

aan vraag FAVV te beantwoorden: 

De FAVV heeft de vraag gesteld, ivm een overschrijding van fipronil in eieren, of de 
NVWA bij de bestrijder van bloedluizen (Chickfriend uit Barneveld), onderzoek wil 
doen naar eerdere bestrijdingen in België. Ik heb eerder ILenT verzocht om deze 
informatie. Zij geven aan dat het toezicht voor dit bedrijf bij de NVWA ligt. Zij 
verwijzen mij door naar jullie. Zie de mailwisseling hieronder. Kunnen jullie de FAVV 
van de gevraagde informatie voorzien?  
 

Vrijdag 30 juni 2017  

Afstemming met de ILenT mbt toezicht biocide gebruik door Chickfriend.  

: 

 
 

 

  

 
  

 
 

 
 

Dus als blijkt dat Chickfriend niet toegelaten biociden gebruikt 
kunnen wij optreden. Alleen dan krijgen wij opnieuw de discussie: “het 
gebruik vindplaats in de pluimveehouderij (agrarisch bedrijf) en is feitelijk 
de NVWA aan zet.” 
 

FW Fipronil ei 
.msg

 
 

Woensdag 28 juni 2017 

Nieuwe vraag FAVV ( ), deel van mail:  

Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk is om ons de 
uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische 
bedrijven van de laatste 2 maanden te bezorgen na een controle van 
Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om tegelijkertijd het 
bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere 
diergeneesmiddelen.  
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Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer 
pluimveebedrijven slachtoffer kunnen geweest zijn van mogelijke fraude. 
Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen 
bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze 
info geraadpleegd kunnen worden? 
  

RE Fipronil ei 
.msg

 
 

Woensdag 28 juni 2017 

Antwoord ( ): 

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van 
Chickfriend is geen informatie aanwezig. Bij  zijn 9 monsternames en 7 
inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn vastgesteld of maatregelen 
zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op een 
of ander wijze negatief in beeld zijn. 
 

Donderdag 19 juni 2017  

FAVV ( ) vraagt: 

Zijn  of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld 
gekomen of beschikken jullie over bijkomende info over deze bedrijven die van 
nut kan zijn? 
 

FW Fipronil ei 
.msg

 
 

Aanleiding vraag FAVV 

 

Fipronil (Wikipedia – Encyclo.nl). 

Fipronil verstoort de werking van het GABA-complex en het transport van 

chloride-ionen in de insecten en teken. Dit veroorzaakt een dodelijke 

hyperstimulatie bij deze dieren. 
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Fipronil zorgt voor verstoring van de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel met als 

gevolg verlamming en uiteindelijk sterfte van het insect. Fipronil wordt toegepast 

als applicatievloeistof of spray tegen vlooien en teken. 

Voor de mens is fipronil ingedeeld als matig toxisch door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het is een licht irriterende stof: 

blootstelling kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. 

Fipronil werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Fipronil wordt 

ook gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen mieren dat op de mierennesten moet 

worden toegepast. 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

1 van 6       

 

 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

11 20-07-2017 Gebruik DEGA 16/Fipronil Bestrijdingsbedrijven in kaart 

brengen ivm risiscogericht 

toezcht opgebruik DEGA-16/ 

Firponil 

  

12 20-07-2017 Achtervang  Achtervang en afwezigheid 

doorgeven aan  

ting 

Allen  

13 20-07-2017 Bemonstering Overzicht bemonstering wat 

en wanneer 

  

14 20-07-2017 Risicobeoordeling Risisco -inschatting maken: 

Hoe schadelijk is pipronil 

voor de volksgezondheid/ 

 

 

  

 

 

15 20-07-2017 Gegevenslevering 

 

+ JZ (  

 

 

16 20-07-2017 Gescheiden dossier opbouw Ivm gescheiden dossiers 

opsporing en bestuurlijke 

hadhaving 2 dossiervromers 

aanwijzen 

  

17 20-07-2-10 Voorbereiding acties Voorbereiden acties in geval 

positieve uitslag lab 

 

,  

, 

, 

Persvoorlichting, JZ, 

Buro, PBZ 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

2 van 6       

 

 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

18 20-07-2017 Opsporingsmonsters Rikilt Navragen wat onderzoeks-

vraag bij RIKILT is voor mon-

sters genomen bij Chickfriend 

Zo nodig onderzoek laten 

aanpassen: Zijn er actieve 

stoffen met een bloedluisdo-

dend effect aangetroffen? 

  

19 20-7-2017 Persbericht Voorbereiden persbericht   

20 20-7-2017   

 

 

IOD  

21 20-7-2017  

 

  

22 20-07-2017  
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

3 van 6       

 

 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-

scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit van 

het lab is en eventuele back up 

mogelijkheden 

 Afgerond, afhankelijk 

van de uitslag kan 

opgeschaald worden 

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monsterna-

men 

,  Afgerond, 17-7-2017 

is werkinstructie op-

gesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 

aangevraagd worden 

 Afgerond, is rondge-

stuurd 

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf NL België heeft stukken opgevraagd  

over Chickfriend 

 in 

afstemming met inspec-

teurs L&N en JZ 

Afgrond, contact via 

IOD loopt, nog niet 

alle informatie kan 

gedeeld worden op 

dit moment. 

Zie postbus ICB 

06 18-07-2017   

 

 

 

 

 

 

 

 Afgerond, brief is 20-

7 verzonden zie post-

bus ICB 

07 18-07-2017   

 

 

 

 Afgerond, zie postbus 

ICB 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

4 van 6       

 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele vra-

gen 

 en 

 

Afgerond, 1e vraag is 

al binnen van de 

Stentor 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkheden 

zijn voor inzet NCAE bij tracering 

 Afgerond, inzet NCAE  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactpersonen 

als crisiscoördinatoren bij EZ en 

VWS zullen worden geïnfor-

meerd 

 en 

 

Afgerond 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

5 van 6       

 

 

 

Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 

 is benoemd tot incidentmanager 

Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 

incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 

niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 

verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 

basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017 Voorlopig geen actieve communicatie naar buiten Incidentoverleg Besluit 

06 20-07-2017 Bij uitslagen Lab is  centraal contactpersoon Incidentoverleg Besluit 

07 20-07-2017 NCAE wordt pas betrokken op het moment dat hun expertise en 

capaciteit nodig is bij de tracering 

Incidentoverleg Besluit 

08 20-07-2017  

. In het kader van het Nationaal Plan worden eie-

ren bemonsterd. Deze monsters mogen niet gebruikt worden 

voor testen op fipronil maar er kunnen wen dubbele monsters 

genomen worden 

Incidentoverleg Besluit 

09 20-07-2017 Er moeten gescheiden sporen worden gelopen voorbestuursrech-

telijk handhaving (toezicht) en strafrechtelijke onderzoek (zie 

onderbouwing/uitleg JZ op ICB schijf) 

Incidentoverleg Besluit 

10 20-07-2017 Bij alleen blokkade eieren is betrekken ANEVEI niet aan de orde, 

bij recall worden ze geïnformeerd op hoofdlijnen, ze krijgen de-

zelfde informatie als de pluimveehouders 

Incidentoverleg Besluit 

11 20-07-2017 Er worden pas acties uitgezet als uitslag definitief is. De definitie-

ve uitslag volgt zo snel op de voorlopige acties dat het geen 

meerwaarde heeft pluimveehouders eerder te informeren. 

Incidentoverleg Besluit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

6 van 6       

 

 

Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

12 20-07-207 Na afloop evalueren verloop incident IG NVWA Besluit 
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Eieren met verboden stof aangetroffen in België 
 

Uiteenzetting volgens  en  

 

Vragen: 

 

1) Is er gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja wat en hoe groot? 

2) Om welke verboden stof gaat het? 

3) Waarvoor is de stof gebruikt?  

4) Hoe is het gebruik van de stof vastgesteld? 

5) Betreft het eieren van een Belgisch pluimveebedrijf of ingevoerde eieren uit Nederland; 

6) Wat voor eieren betreft het? 

7) Indien een Belgisch bedrijf wat is dan de link? 

8) Indien ingevoerde eieren uit Nederland, van welke pluimveebedrijf afkomstig?  

9) Wat hebben de Belgen gedaan met het pluimveebedrijf in België? 

10) Wat hebben de Belgen gedaan met de eieren in België? 

11) Wat heeft de NVWA gedaan in Nederland? 

12) Hoeveel pluimveebedrijven betreft het in Nederland? 

 

Uitwerking vragen: 

 

1) Is er gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja wat en hoe groot ? 

Of de verboden stof schadelijk is voor de volksgezondheid en zo ja in welke mate wordt 

onderzocht door Buro. Er is door Buro nog geen uitspraak gedaan.  

 

In richtlijn 2006/125/EG wordt vermeld dat bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen 

en in babyvoeding aan fipronil 0,004 Maximumgehalte aan residuen (mg/kg) mag bevatten. 

 

. 

 

2) Om welke verboden stof gaat het? 

Het gaat om Fipronil/DEGA 16. 

 

3) Waarvoor is de stof gebruikt? 

Fipronil werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Fipronil wordt ook gebruikt 

in een bestrijdingsmiddel tegen mieren dat op de mierennesten moet worden toegepast.  

 

4) Hoe is het gebruik van de stof vastgesteld? 

De FAVV heeft vastgesteld dat stal 4 van de  (België) 

op 5 april 2017 is behandeld tegen bloedluis. Bij de behandeling is door schoonmaakbedrijf 

Chickfriend te Barneveld (Nederland) het product “ Dega-16” gebruikt.   

 

5) Betreft het eieren van een Belgisch pluimveebedrijf of ingevoerde eieren uit Nederland? 

Het betreffen eieren afkomstig van een leghennenbedrijf in België. 

 

6) Wat voor eieren betreft het? 

Het betreft consumptie-eieren. 

 

7) Indien een Belgisch pluimveebedrijf wat is dan de link? 

De stal van het pluimveebedrijf in België is behandeld door schoonmaakbedrijf Chickfriend te 

Barneveld.  

 

8) Indien ingevoerde eieren uit Nederland, van welke pluimveebedrijf afkomstig? 

Niet van toepassing 
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9) Wat hebben de Belgen gedaan met het pluimveebedrijf in België? 

 heeft een uiteenzetting gemaakt van de informatie die bij hem bekend is in 

journaalvorm: 

  

170717 Vraag FAVV 
fipronil.doc

 
 

In een e-mail (di 11-7-2017 13:20) in het document staat de volgende informatie: 

 Uit een routinecontrole van  bleek dat eieren van 
 ( ) een te hoog gehalte aan Fipronil-sulfon bevatten. 

  

 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  

 

 
  

 
. 

 

 

. 

 

 

10) Wat hebben de Belgen gedaan met de eieren in België? 

In eerste instantie zijn de eieren geblokkeerd in de brekerij. Onduidelijk is wat er met de 

eieren in de brekerij is gebeurd. Doorgaans worden de eieren gebruikt voor de industrie of 

consumptie. De eieren op het pluimveebedrijf zijn geblokkeerd. Wat er met de geblokkeerde 

eieren is gebeurd is nog onbekend. Het pluimveebedrijf is in de periode 21 juni 2017 tot en 

met 11 juli 2017 vrijgegeven. Toen zat het gehalte Fipronil onder de norm.  

 

11) Wat heeft de NVWA gedaan in Nederland? 

 

19 juni 2017 

Bij de NVWA, zijnde inspecteur , komt er een informeel signaal uit België 

van de FAVV binnengekomen dat er eieren zijn aangetroffen waarin een verboden stof zit. De 

inspecteur zet dit door naar  met het verzoek of hij dit kan opvolgen en 

beantwoorden. 
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20 juni 2017 

Melding binnengekomen op dinsdag 20 juni 2017. Melding is in MOS geregistreerd onder 

nummer 608408: 

 

 
MOS geeft aan: 

Deze melding is op donderdag 6 juli 2017 12:36  S.v.p. melding 

omzetten naar gewasbescherming. Op donderdag 6 juli 2017 14:30 : Melding 

omgezet naar Gewasbescherming. Domein in. 

 

Op 6 juli 2017heeft  inspecteur  verzocht op korte termijn een bezoek 

te brengen aan het bedrijf Chickclean en Chickfriend en onderzoek in te stellen naar het 

gebruik van DEGA-16/Fipronil. Op 7 juli 2017 hebben de inspecteurs de aanwezige voorraad 

en de administratie van het bedrijf ingezien.  

 

Administratie: 

Er zijn facturen aangetroffen met de vermelding DEGA 16.  

 

 

Voorraad: 

Door inspecteurs is de voorraad middelen gezien. Er is ongeveer 2 ton niet toegelaten 

middelen aangetroffen. Deze moet het bedrijf afvoeren.  Er zijn verschillende monsters 

genomen, maar er is geen Fipronil aangetroffen. Het middel DEGA-16 is niet aangetroffen.  

 

 

 

 

Op dinsdag 11 juli 2017 is er telefonisch gesproken met teamleider  (Dier) met 

het verzoek monsters te laten nemen op de 8 legbedrijven in Nederland. Op woensdag 12 juli 

is teamleider  (Dier) ingelicht door  (inspecteur IOD intelligence). 

 kreeg het verzoek om de acht pluimveebedrijven te laten bezoeken en te laten 

bemonsteren.  heeft dit die middag besproken met afdelingshoofd Dier  

  

 

Op maandag 17 juli 2017 is er een overleg geweest met inspecteur),  

 (inspecteur),  (inspecteur),  (IOD),  (IOD), 

 (Dier) en  (Officier van Justitie).  

 

 

  heeft een lichting 

gegeven op zijn onderzoek (fipronil aangetroffen in pakket waar inktcartridges hoorde te 

zitten) en het onderzoek van  en . 

 

In dit overleg heeft de OvJ aangegeven dat zij graag met spoed het EOB (Europees 

Onderzoeksbevel) verzoek vanuit België ziet verschijnen. Dit vergemakkelijkt de gegevens 

overdracht.  

 

  heeft in het overleg aangegeven 

dat zij nog even in overleg gaat, maar dat ze wel degelijk de noodzaak van het bemonsteren 

in ziet. Verder is besproken dat dit onderzoek dusdanig groot wordt en dat het risico 

volksgezondheid op het spel staat, dat het niet meer onder een klein onderzoek kan vallen. 

Dit gaan  en  bespreken met hun leidinggevenden. 
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12) Hoeveel pluimveebedrijven betreft het in Nederland? 

Het betreft acht pluimveebedrijven verdeeld over Nederland.  

De lijst met bedrijven: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

1 van 4       

 
 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

01 18-7-2017 Incidentoverleg Uitnodigingen JZ, TL Gewasbe-
scherming. 

 

 Afgerond 

02 18-07-2017 Lab Uitzoeken wat de capaciteit 
van het lab is en eventuele 

back up mogelijkheden 

  

03 18-07-2017 PvA Monstername Opstellen PvA voor monster-
namen 

,  Afgerond, 17-7-
2017 is werkin-

structie opgesteld 

04  18-07-2017 Tijdschrijfcode Voor Fipronil zal tijdschrijfcode 
aangevraagd worden 

  

05 18-07-2017 Verzoek België gegevens bedrijf 

NL 

België heeft stukken opge-

vraagd  over Chickfriend 

 in 

afstemming met in-
specteurs L&N en JZ 

 

06 18-07-2017  

 
 

 
  

  

 
  

 
 

  

07 18-07-2017   

 

 

Afgerond, zie post-

bus ICB 

08 18-07-2017 Communicatie Voorbereiden op eventuele 
vragen 

 en 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

2 van 4       

 
 

Openstaande actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Realisatie 

09 18-07-2017 NCAE Bekijken wat de mogelijkhe-
den zijn voor inzet NCAE bij 

tracering 

  

10 18-07-2017 Informeren EZ en VWS Zowel reguliere contactperso-
nen als crisiscoördinatoren bij 

EZ en VWS zullen worden ge-
informeerd 

 en 
 

Afgerond 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

3 van 4       

 
 

 

Afgeronde actiepunten 
 Datum Omschrijving Actie Verantwoordelijke Besluit/Feit 
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Totaal overzicht actiepunten-, en  besluiten  
Fipronil 

 

4 van 4       

 
 

 

Besluit en feitenoverzicht 
Nr Datum  en over-

leg 

Omschrijving  

 

Verantwoordelijke Besluit/feit 

01 18-7-2017 In het alerteringsoverleg is besloten tot opschaling naar incident. 

 is benoemd tot incidentmanager 
Buro en IOD worden agendalid 

Alerteringsoverleg Besluit 

02 18-07-2017 Sitrap wordt tot nader order alleen verstuurd naar deelnemers 

incidentoverleg 

Incidentoverleg Besluit 

03 18-07-2017 Blokkeren uit voorzorgsprincipe bij het bemonsteren? Voorlopig 
niet, op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat bedrijven 

verontreinigd zijn met fipronil  

Incidentoverleg Besluit 

04 18-07-2017 Fipronil is geen verboden stof volgens de Europese richtlijnen, op 
basis hiervan kun je niet blokkeren. 

Incidentoverleg Feit 

05 18-07-2017  Incidentoverleg Besluit 

     

     

     

     

     

 
 

document 43c



1

Van:
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:06
Aan:
Onderwerp: RE: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074 

Beste , 
 
De FAVV had twee sporen voor onderzoek naar fipronil (risico voor de volksgezondheid): het diervoeder en 
ontsmetting van de stallen. Via het diervoederspoor ben ik in beeld gekomen. Daarnaast heb ik eerst intern en 
daarna extern (ILenT) het ontsmettingsspoor via Chickfriend getrokken. Voor jullie de laatste stand van zaken: 
 

 

 

 
Chickfriend: 
De FAVV verzocht de NVWA om de NAW-gegevens van de door Chickfriend bezochte pluimveebedrijven (voor de 
bestrijding van bloedluis) van de afgelopen 2 maanden in België “op te halen”. In eerste aanleg werd ik door de 
NVWA-collega op het spoor van ILenT gezet om deze vraag bij hen neer te leggen. ILenT gaf aan dat de NVWA op 
dit bedrijf het toezicht dient uit te voeren. Afgelopen vrijdag zijn inspecteurs van de NVWA bij Chickfriend geweest 
voor toezicht. Zij troffen allerlei niet in NL toegelaten ontsmettingsmiddelen aan

 
 

 
 

 
 
@   
 
Mochten jullie meer info willen, jullie weten mij te vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 12:44 
Aan:  
Onderwerp: FW: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074  
 
Hoi  
 

 heeft mij inderdaad geïnformeerd over dit probleem (betrokken vanuit de DV kant direct benaderd door de 
FAVV ) Zie mail die hij hier over stuurde. 
 

  
 

 
Hopelijk kan  meer vertellen  
 
Mvg  
 

Van: )  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:17 
Aan: ) 
Onderwerp: Fraude: Fipronil in eggs: 2017.074  
 
 
Hallo  
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Hier een melding uit het Food Fraud Netwerk over fipronil in eieren. Info verzocht van een bedrijf in Barneveld.  

 
 
Ken je dit al? Wat wil je dat ik er mee doe? Normaal laat ik dit via TO traceren lopen…. 
 
Groet 

 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:00 
Aan: ) 
Onderwerp: Fipronil in eggs: 2017.074 (1) 
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:20
Aan:
Onderwerp: FW: Analyses Fipronil in voerleveringen aan 
Bijlagen: -2017054804-V01 ([M17013266001]  4  Legmeel  170621001).pdf; 

-2017054805-V01 ([M17013266002]  4  Legmeel  170621002).pdf; 
-2017054806-V01 ([M17013266003]  4  Legmeel  170621003).pdf; 
-2017054807-V01 ([M17013266004]  4  Legmeel  170621004).pdf; 
-2017055292-V01 ([M17013229001]  4  Legmeel  170620009).pdf

Urgentie: Hoog

 
Bij deze de gegevens. 
 

Mvg 
 

 

Van:  [mailto   
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:18 
Aan:  
CC: ; Kwaliteit  ;  
Onderwerp: Analyses Fipronil in voerleveringen aan  
Urgentie: Hoog 
 
Geachte  , 
 
Zoals besproken, bijgevoegd de informatie aangaande de vondst van fipronil‐Sulfon in de eieren van   

  
De eieren waren afkomstig van leghennen uit stal 4.  
Het voer voor deze hennen is geproduceerd door ,      . 
 
De samenvatting van de case en de acties: 

 Op 19‐6 is   telefonisch op de hoogte gesteld van de vondst van Fipronil‐Sulfon in eieren, 
geleverd door  

 Mondelinge informatie van   (  
o Uit een routinecontrole van  ,   bleek dat eieren van   (  

 een te hoog gehalte aan Fipronil‐sulfon bevatten. 

o  
 

o  

o  

  

  

o  

o  

o  

o  
 

o  

o  
. 
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o  

 . 
 

 Fipronil is een insecticide, toegelaten voor de volgende toepassingen:  

o Behandeling van teken en vlooien bij honden, katten en fretten.  

o Voor behandeling van zaadgoed. 

o Fipronil‐sulfon is een metaboliet van Fipronil (vetoplosbaar).  

o In dieren wordt het stofje Fipronil omgezet in Fipronil‐sulfon. 

o MRL info: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐pesticides‐database/  

o Toelating werkzame stof in diergeneesmiddelen: 
https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/  
 

 Ondernomen acties door   

o Bekende resultaten uit eigen monitorings‐programma: Analyseresultaten van maart en mei 2017 van 
geproduceerde legvoeders: onder detectieniveau voor Fipronil. 

o Van de leveringen aan stal 4, zijn 5 voermonsters (1 per week) voorafgaand aan 9 mei, ingestuurd voor 
analyse op Fipronil. 

o Analyses zijn uitgevoerd bij  , geaccrediteerd door de RvA voor deze analyse. 

o In alle voeders is het gehalte Fipronil beneden detectieniveau. 

o In één voer is naast Fipronil, ook Fipronil‐Sulfon onderzocht. Deze is ook beneden het detectieniveau. 

o Er is dus in geen enkel voermonster Fipronil aangetoond. 

o Analyseresultaten van deze aan     geleverde voeders zijn bijgevoegd.  

o Analyseresultaten zijn op woensdag 28 juni en donderdag 29 juni direct mondeling gecommuniceerd 
naar  .  

 
Zoals u weet hebben we reeds in juni telefonisch contact gezocht met   van het NVWA over deze case.  
Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, hoor ik het graag. 
U bent uiteraard ook van harte welkom bij   
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:  ILT @ILenT.nl>
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:58
Aan: )
CC: @favv.be;  ,  

(
Onderwerp: FW: Fipronil ei 

Dag   
Bijgaand het antwoord van mijn collega. We hebben het een en ander uitgezocht.   

.   
. Aangezien wij geen toezicht houden op het gebruik van 

biociden in de agrarische sector kunnen wij op dit moment als ILT niet verder handelen. 
met vriendelijke groet, 

 

Coördinerend Inspecteur Biociden 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen/Biociden 

 
Graadt van Roggenweg 500 |3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T   
M   

@ILenT.nl 
http://www.ILenT.nl 
Ik werk van maandag t/m donderdag 

 

Van:   ILT  
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:03 
Aan:  ) ‐ ILT;   ‐ ILT 
CC:  ) ‐ ILT 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Bete   

 

 
 

 
 

Dus als blijkt dat Chickfriend niet 
toegelaten biociden gebruikt kunnen wij optreden. Alleen dan krijgen wij opnieuw de discussie: “het gebruik 
vindplaats in de pluimveehouderij (agrarisch bedrijf) en is feitelijk de NVWA aan zet.” 
Voorlopig is dit wat ik voor je heb kunnen betekenen.  
Groet van   
senior inspecteur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen 
____________________________ 
Graadt van Roggenweg 500, Utrecht 
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Postbus 16191, 2500 BD Den Haag,  
IPC 521 
_____________________________________ 
T   

Van:  ) ‐ ILT  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 23:49 
Aan:  ) ‐ ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Hallo   
Zie onderstaande mailwisseling tussen mij en NVWA. Kunnen wij informatie verschaffen over de prof. bestrijder 
Chickfriend? Wat zijn onze mogelijkheden daartoe? 
De FAVV verzoekt om nadere informatie, waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft 
uitgevoerd in België.  

 Daarom zou ik u willen vragen of het voor 
u mogelijk is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de 
laatste 2 maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
Hoor graag van je, waarvoor dank! 
Groet, 

 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:38 
Aan:   ‐ ILT 
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Hoi   
Het gaat nu niet om het toezicht op de primaire bedrijven, maar om het bedrijf dat de bestrijding uitvoert: 
Chickfriend. De Belgen willen graag de info ontvangen, waar Chickfriend heeft bestreden in Belgie. Chickfriend is 
geen primair bedrijf, maar de professionele bestrijder. Probeer je te bellen. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Van:  ) ‐ ILT [mailto: @ILenT.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:44 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Dag   
Er zijn kennelijk problemen bij de ILT met vodafone vandaar… 
Ik kan je echter geen informatie hierover verschaffen, de informatie van   is niet helemaal juist… want de ILT 
voert juist geen toezicht uit bij agrarische bedrijven op het gebruik van biociden, die taak ligt toch echt bij de NVWA 
( / ). 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:  ) [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:24 
Aan:  ) ‐ ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Urgentie: Hoog 
Beste   
Ik heb je vanochtend een paar keer gebeld, maar niet kunnen bereiken. Daarom alvast per mail.  
De FAVV heeft bij een pluimveebedrijf in België fipronil gevonden in eieren. Zij hebben onderzocht wat op dit bedrijf 
zich heeft afgespeeld en mogelijke risico’s in beeld gebracht. Een daarvan is het bedrijf Chickfriend, dat de 
bestrijding van bloedluizen op het betreffende bedrijf heeft uitgevoerd. De FAVV verzoekt om nadere informatie, 
waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft uitgevoerd in België. Begreep van mijn 
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NVWA collega   –   dat ILenT het toezicht uitvoert bij professionele toepassers van 
biociden en niet de NVWA. Kun jij   van de gevraagde informatie voorzien? 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16 
Aan:   
CC:  );  ;  ;   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Urgentie: Hoog 
Beste 
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. 

 

( ). 
 

 
 

 
 Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust (   
Met vriendelijk groeten, 

 

Van:  mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:   < @favv.be> 
CC:   (   @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   

Beste   

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
Met vriendelijke groet, 

 

Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Beste   
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en evt.    
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Met vriendelijke groeten, 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:   < @favv.be>;    @favv.be> 
CC:   < @favv.be>;  < @afsca.be>; 

 < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Ter info 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:   @nvwa.nl>;  < @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
Beste   
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:    
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Hoi   
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan   
Groet    

Van:   [mailto @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant   ( ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
Alvast bedankt! 
Gr., 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:    @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
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Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:   < @favv.be>;   @favv.be> 
CC: @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Groet 
 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan 
het onthaal voorgelegd te worden om 
toegang tot het gebouw te krijgen. 

Si cet e‐mail est une convocation à une 
réunion, la version imprimée devra être 
présentée à l'accueil pour obtenir l'accès au 
bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:  < @favv.be>
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16
Aan:
CC: ); ; ; 
Onderwerp: RE: Fipronil ei 

Urgentie: Hoog

Beste   
 
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. 

 

 
 

 
 

 
 Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
 
Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
 
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust  ).  
 
Met vriendelijk groeten, 
 

 
 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:    
CC:    
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 

Beste   
 

Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

document 43g



2

Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan:  ) 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en evt.    
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:   < @favv.be>;    @favv.be> 
CC:    @favv.be>;  C @afsca.be>; 

@favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Ter info 
 

Van:   [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:  ) < @nvwa.nl>;  @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
 
Beste   
 
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:    
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Hoi   
 
 
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan   
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Groet    
 
 

Van:   [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan:   
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
 
Dag   
 
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant   ( ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
 
Alvast bedankt! 
 
Gr., 
 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
 

  
 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:   < @favv.be>;  < @favv.be> 
CC:   @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
 
Dag   
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OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan 
het onthaal voorgelegd te worden om 
toegang tot het gebouw te krijgen. 

Si cet e‐mail est une convocation à une 
réunion, la version imprimée devra être 
présentée à l'accueil pour obtenir l'accès au 
bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Fipronil ei 
Bijlagen: factuur dega 16.pdf

Hoi  
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan  
Groet   

Van:  [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
Dag   
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant    ). De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
Alvast bedankt! 
Gr., 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:   < @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 

  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:    @favv.be>;    @favv.be> 
CC:   < @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
Dag   
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OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan het 
onthaal voorgelegd te worden om toegang tot het 
gebouw te krijgen. 

Si cet e-mail est une convocation à une réunion, la 
version imprimée devra être présentée à l'accueil 
pour obtenir l'accès au bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer
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Contactpersoon 

T 
F 

@nvwa.nl 

Datum 
26 juli 2017 
 
 

  

 

 
Aanleiding 
In eieren is de niet toegestane stof Fipronil aangetroffen in een mate die de MRL 
overschrijdt. Als bron van besmetting wordt een bedrijf gezien dat de stof Dega 
16 gebruikt voor schoonmaak van stallen en dat wordt vermoed dat die stof Fi-
pronil bevat. Informatie uit de administratie van het bedrijf is inmiddels verstrekt 
aan NVWA/toezicht. Er blijft echter een geheimhoudingsplicht op deze informatie 
rusten waardoor die niet ‘zomaar’ mag worden verspreid. 
Fipronil wordt aangemerkt als zo schadelijk voor de gezondheid dat besmette eie-
ren van de markt gehaald moeten worden. Omdat er onvoldoende vertrouwen be-
staat in het vermogen van ‘de sector’ om de eieren snel en volledig van de markt 
te halen is besloten dat de NVWA zelf zal handelen. In dat kader zullen in ieder 
geval alle bedrijven die voorkomen in de in beslag genomen administratie worden 
benaderd, geblokkeerd (er mag geen afvoer van eieren, pluimvee of mest plaats-
vinden) en bemonsterd. 
De behoefte bestaat om de mogelijkheid te bezien om de namen van positief be-
monsterde eieren (Fipronil aanwezig) te verstrekken aan sectorale organisaties, 
waaronder de stichting SKAL. 
 
advies 
Om onderstaande redenen (kopje overwegingen) wordt u geadviseerd om niet 
meteen de namen van positief geteste ondernemingen te verstrekken aan secto-
rale organisaties (waaronder SKAL) maar te volstaan met het minder ingrijpende 
middel van verstrekking van bijvoorbeeld de nummers die op eieren worden ge-
plaatst. Als het om moverende redenen niet anders kan kunnen de namen wel 
worden verstrekt maar zoals gezegd heeft dit niet de voorkeur. 
 
Overwegingen 
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Datum 
26 juli 2017 

Reguliere procedure 
Op grond van de geldende wet en regelgeving mag een levensmiddel niet in de 
handel worden gebracht of gehouden indien het niet aan de voedselveiligheidsei-
sen voldoet. 
De NVWA heeft een toezichthoudende taak op o.a. de voedselveiligheid en de 
volksgezondheid. Het risico voor de volksgezondheid moet leidend zijn voor het 
handelen van de NVWA. In een situatie als de onderhavige kan de NVWA degene 
die de verontreinigde eieren op de markt bracht gelasten om de houders daarvan 
onverwijld te informeren en de verhandeling van de eieren te staken, reeds ver-
handelde eieren te traceren en van de markt te doen halen (recall). Aan die last 
moet onverwijld gevolg worden gegeven want het niet uitvoeren ervan is een 
misdrijf. 
Uit het wettelijk systeem vloeit voort dat de onderneming die de eieren op de 
markt heeft gebracht als eerst verantwoordelijke de aangewezen primaire actor is 
voor de recall. Indien dit niet snel of volledig genoeg gebeurd en er sprake is van 
een gevaar voor de volksgezondheid/voedselveiligheid dat noopt tot acute actie 
kan de NVWA - als ultimum remedium – een algemene publiekswaarschuwing uit-
doen. Een risicobeoordeling door BuRO kan hieraan ten grondslag liggen.  
 
Bijzondere procedure 
Als er (nog) geen sprake is van een zo acuut gevaar dat een algemene publieks-
waarschuwing aan de orde is maar een recall te traag of niet volledig verloopt kan 
de NVWA besluiten om onder voorwaarden snel gegevens te verstrekken aan der-
de partijen zodat die dan in eigen systemen kan zoeken naar het bewuste product 
en op basis van de eigen verantwoordelijkheid maatregelen te nemen. 
Kort samengevat houdt de procedure, die in de NVWA werkwijzer, is opgenomen 
het volgende in: 
• Nut en noodzaak van de gegevensverstrekking moeten zijn vastgesteld. 
• Er mag geen minder ingrijpend middel voorhanden zijn en de verstrekking moet 

dienend zijn aan het zo spoedig mogelijk uit de markt halen van het product. 
• Er mogen niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk. De verstrek-

king mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met (artikel 10 van) de Wet 
openbaarheid van bestuur en (ter zake van persoonsgegevens) artikel 8 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 

• De gegevensvertrekking zal pas plaatsvinden nadat de ontvanger een overeen-
komst met de NVWA heeft getekend. Hierin wordt bepaald welke gegevens voor 
welk doel zullen worden verstrekt, dat de ontvanger de nodige maatregelen 
heeft genomen om onrechtmatige gegevensverwerking te voorkomen, wie on-
der welke voorwaarden de gegevens mag gebruiken en dat de gegevens na ge-
bruik ontoegankelijk zullen worden gemaakt/vernietigd. 
De romp van zo’n overeenkomst (per casus wordt die in nauw overleg met 
Team openbaarmaking en privacy verder aangevuld) is reeds beschikbaar. 
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Overeenkomst tot verstrekking van gegevens 

 
De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, voor hem, de Plv. Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dhr. 
F.E. van Zoeren, verder te noemen de NVWA, 
en 
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel te dezen vertegenwoordigd door  

, verder te noemen CBL  

Overwegende dat: 
- uit onderzoek is gebleken dat in eieren de stof fipronil is aangetoond in zorgwekkende hoeveelhe-

den; 
- de betrokken eieren van de markt moeten worden gehouden of gehaald (recall); 
- de NVWA op basis van zijn bevoegdheid als toezichthouder alle redelijke maatregelen neemt om te 

bewerkstelligen dat de betrokken eieren zo snel mogelijk van de markt worden gehaald; 
- de huidige situatie nog geen algemene publiekswaarschuwing op grond van artikel 10 van de richt-

lijn EU 178/2002 rechtvaardigt; 
- de NVWA, om het risico voor de voedselveiligheid zo veel mogelijk te beperken (o.g.v. EU 

178/2002, en artikel 8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) de in de bijlage 
genoemde gegevens wil verstrekken aan het CBL om die in staat te stellen de bij hem aangeslote-
nen behulpzaam te kunnen zijn; 

- de NVWA zodra er meer uitslagen zijn bekend opnieuw met het CBL in overleg zal treden; 
- het CBL de bij hem aangeslotenen conform deze afspraak zo spoedig mogelijk hiervan op de hoog-

te zal stellen zodat die op basis van hun eigen verantwoordelijkheid maatregelen kunnen nemen; 
- de NVWA en het CBL op de ontvangen informatie kan acteren; 
- de NVWA deze gegevensverstrekking door tussenkomst van de coördinator Wbp van de NVWA doet 

opnemen in het meldingenregister; 

Komen overeen: 
 
Artikel 1 (contactpersonen) 
1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan die als eerste aanspreekpunt zal fungeren voor de 

uitvoering van deze overeenkomst. 
2. a. Als contactpersoon voor de NVWA zal fungeren: , Coördinerend Specialis

 tisch Inspecteur. 
b. Als contactpersoon van het CBL zal fungeren           . 

3. De in het tweede lid genoemde contactpersonen binden hun partij niet. 
4. In afwijking van het derde lid wordt een partij door een mededeling van zijn contactpersoon ge-

bonden indien deze door een daartoe bevoegde schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd. 
 
Artikel 2 (gegevensverstrekking) 
1. De NVWA verstrekt de in de bijlage van deze overeenkomst beschreven gegevens ‘as is’ in de vorm 

van een databestand. 
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden voor geen ander doel verstrekt dan voor het zo 

spoedig mogelijk lokaliseren en van de markt houden of halen van de betrokken eieren. 
3. Het CBL zal de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verder verwerken dan voor het in het 

tweede lid genoemde doel. 
4. Het CBL zal de verstrekte gegevens niet om andere reden aan anderen dan de bij hem aangeslote-

nen verstrekken dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVWA. 
5. Het CBL bevestigt de ontvangst van de gegevens onverwijld aan de in artikel 1, tweede lid, bedoel-

de contactpersoon van de NVWA. 
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Artikel 3 (verwerking van de gegevens) 
1. Het CBL heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

door de NVWA verstrekte gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of 
overmatige verwerking. 

2. Zodra het CBL een inbreuk op de beveiliging van de door de NVWA verstrekte gegevens consta-
teert, meldt hij dit aan de NVWA, zo nodig het College bescherming persoonsgegevens/Autoriteit 
persoonsgegevens en degene voor wie de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben 
voor diens persoonlijke levenssfeer. 

3. Het CBL zal de door de NVWA verstrekte gegevens alleen doen verder verwerken door daartoe ge-
autoriseerde medewerkers die hij over de verwerking geheimhouding zal doen betrachten. 

4. Het CBL draagt ervoor zorg dat zodra het gebruik van de verstrekte gegevens wordt beëindigd, hij 
de gegevens ontoegankelijk zal maken/vernietigen en bevestigt dit zo spoedig mogelijk aan de 
NVWA door middel van een door  getekende verklaring. 

 
Artikel 4 (geheimhouding) 
1. Partijen maken van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis komt, en 

waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs behoren te vermoeden, op geen 
enkele wijze aan derden bekend behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de 
rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. 

2. Het CBL doet over deze overeenkomst geen mededeling aan anderen dan de bij hem aangeslote-
nen dan met voorafgaande toestemming van de NVWA. 

 
Artikel 5 (aansprakelijkheid) 
1. De NVWA accepteert geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van deze 

overeenkomst, voor zover voortvloeiend uit een onvolkomenheid in de verstrekte informatie. 
2. Indien het CBL tekort schiet in de nakoming van deze overeenkomst kan de NVWA hem aansprake-

lijk stellen voor de daardoor geleden en te leiden schade. 
3. In het geval bedoeld in het tweede lid kan de NVWA in ieder geval vorderen dat het CBL de ver-

strekte gegevens onverwijld vernietigt. 
4. Het CBL geeft op eerste aanwijzing van de NVWA gevolg aan het derde lid. 
 
Artikel 6 (wijziging) 
Partijen wijzigen deze overeenkomst niet anders dan schriftelijk. 
 
Artikel 7 (opzegging) 
1. Een partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring met in-

achtneming van een redelijke termijn voor het maken van afspraken over de afwikkeling van de 
aangegane verplichtingen en het ontoegankelijk maken/vernietigen van de verstrekte gegevens. 

2. Deze overeenkomst wordt niet eerder opgezegd dan na het maken van de afspraken bedoeld in het 
eerste lid. 

 
Artikel 8 (conflict) 
1. Er is een conflict indien een partij dit gemotiveerd schriftelijk aan de ander bericht. 
2. Ingeval van een conflict overleggen partijen binnen twee weken na ontvangst van de in het eerste 

lid bedoelde mededeling over hun op schrift gestelde zienswijze en oplossingsrichting. 
3. Indien een conflict niet kan worden beslecht na het in het tweede lid bedoelde overleg worden de 

zienswijzen en oplossingsrichtingen voorgelegd aan de Inspecteur-Generaal van de NVWA. 
4. Onverminderd het derde lid kan het CBL een conflict voorleggen aan de daartoe bevoegde arron-

dissementsrechter. 
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Artikel 9 (beëindiging) 
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door partijen en eindigt nadat het doel als ge-
noemd in artikel 2, tweede lid, is bereikt en nadat de door de NVWA verstrekte gegevens voorgoed 
ontoegankelijk zijn gemaakt. 
 
 
 
 
NVWA,  
Utrecht 1 augustus 2017 

 CBL, 
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Bedrijfsnummer Naam PC
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Huisnummer Straat Plaats Matrix Eindresultaat
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
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Overeenkomst tot verstrekking van gegevens 

 
De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, voor hem, de Plv. Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dhr. 

, verder te noemen de NVWA, 
en 
de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie te dezen vertegenwoordigd door , 

, verder te noemen FNLI, 

Overwegende dat: 
- uit onderzoek is gebleken dat in eieren de stof fipronil is aangetoond in zorgwekkende hoeveelhe-

den; 
- de betrokken eieren van de markt moeten worden gehouden of gehaald (recall); 
- de NVWA op basis van zijn bevoegdheid als toezichthouder alle redelijke maatregelen neemt om te 

bewerkstelligen dat de betrokken eieren zo snel mogelijk van de markt worden gehaald; 
- de huidige situatie nog geen algemene publiekswaarschuwing op grond van artikel 10 van de richt-

lijn EU 178/2002 rechtvaardigt; 
- de NVWA, om het risico voor de voedselveiligheid zo veel mogelijk te beperken (o.g.v. EU 

178/2002, en artikel 8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) de in de bijlage 
genoemde gegevens wil verstrekken aan de FNLI om die in staat te stellen de bij hem aangeslote-
nen behulpzaam te kunnen zijn; 

- de NVWA zodra er meer uitslagen zijn bekend opnieuw met de FNLI in overleg zal treden; 
- de FNLI de bij hem aangeslotenen conform deze afspraak zo spoedig mogelijk hiervan op de hoog-

te zal stellen zodat die op basis van hun eigen verantwoordelijkheid maatregelen kunnen nemen; 
- de NVWA en de FNLI op de ontvangen informatie kan acteren; 
- de NVWA deze gegevensverstrekking door tussenkomst van de coördinator Wbp van de NVWA doet 

opnemen in het meldingenregister; 

Komen overeen: 
 
Artikel 1 (contactpersonen) 
1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan die als eerste aanspreekpunt zal fungeren voor de 

uitvoering van deze overeenkomst. 
2. a. Als contactpersoon voor de NVWA zal fungeren:  , Coördinerend Specialis-

 tisch Inspecteur. 
b. Als contactpersoon van de FNLI zal fungeren           . 

3. De in het tweede lid genoemde contactpersonen binden hun partij niet. 
4. In afwijking van het derde lid wordt een partij door een mededeling van zijn contactpersoon ge-

bonden indien deze door een daartoe bevoegde schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd. 
 
Artikel 2 (gegevensverstrekking) 
1. De NVWA verstrekt de in de bijlage van deze overeenkomst beschreven gegevens ‘as is’ in de vorm 

van een databestand. 
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden voor geen ander doel verstrekt dan voor het zo 

spoedig mogelijk lokaliseren en van de markt houden of halen van de betrokken eieren. 
3. De FNLI zal de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verder verwerken dan voor het in het 

tweede lid genoemde doel. 
4. De FNLI zal de verstrekte gegevens niet om andere reden aan anderen dan de bij hem aangeslote-

nen verstrekken dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVWA. 
5. De FNLI bevestigt de ontvangst van de gegevens onverwijld aan de in artikel 1, tweede lid, bedoel-

de contactpersoon van de NVWA. 
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Artikel 3 (verwerking van de gegevens) 
1. De FNLI heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

door de NVWA verstrekte gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of 
overmatige verwerking. 

2. Zodra de FNLI een inbreuk op de beveiliging van de door de NVWA verstrekte gegevens consta-
teert, meldt hij dit aan de NVWA, zo nodig het College bescherming persoonsgegevens/Autoriteit 
persoonsgegevens en degene voor wie de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben 
voor diens persoonlijke levenssfeer. 

3. De FNLI zal de door de NVWA verstrekte gegevens alleen doen verder verwerken door daartoe ge-
autoriseerde medewerkers die hij over de verwerking geheimhouding zal doen betrachten. 

4. De FNLI draagt ervoor zorg dat zodra het gebruik van de verstrekte gegevens wordt beëindigd, hij 
de gegevens ontoegankelijk zal maken/vernietigen en bevestigt dit zo spoedig mogelijk aan de 
NVWA door middel van een door  getekende verklaring. 

 
Artikel 4 (geheimhouding) 
1. Partijen maken van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis komt, en 

waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs behoren te vermoeden, op geen 
enkele wijze aan derden bekend behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de 
rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. 

2. De FNLI doet over deze overeenkomst geen mededeling aan anderen dan de bij hem aangeslote-
nen dan met voorafgaande toestemming van de NVWA. 

 
Artikel 5 (aansprakelijkheid) 
1. De NVWA accepteert geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van deze 

overeenkomst, voor zover voortvloeiend uit een onvolkomenheid in de verstrekte informatie. 
2. Indien de FNLI tekort schiet in de nakoming van deze overeenkomst kan de NVWA hem aansprake-

lijk stellen voor de daardoor geleden en te leiden schade. 
3. In het geval bedoeld in het tweede lid kan de NVWA in ieder geval vorderen dat de FNLI de ver-

strekte gegevens onverwijld vernietigt. 
4. De FNLI geeft op eerste aanwijzing van de NVWA gevolg aan het derde lid. 
 
Artikel 6 (wijziging) 
Partijen wijzigen deze overeenkomst niet anders dan schriftelijk. 
 
Artikel 7 (opzegging) 
1. Een partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring met in-

achtneming van een redelijke termijn voor het maken van afspraken over de afwikkeling van de 
aangegane verplichtingen en het ontoegankelijk maken/vernietigen van de verstrekte gegevens. 

2. Deze overeenkomst wordt niet eerder opgezegd dan na het maken van de afspraken bedoeld in het 
eerste lid. 

 
Artikel 8 (conflict) 
1. Er is een conflict indien een partij dit gemotiveerd schriftelijk aan de ander bericht. 
2. Ingeval van een conflict overleggen partijen binnen twee weken na ontvangst van de in het eerste 

lid bedoelde mededeling over hun op schrift gestelde zienswijze en oplossingsrichting. 
3. Indien een conflict niet kan worden beslecht na het in het tweede lid bedoelde overleg worden de 

zienswijzen en oplossingsrichtingen voorgelegd aan de Inspecteur-Generaal van de NVWA. 
4. Onverminderd het derde lid kan de FNLI een conflict voorleggen aan de daartoe bevoegde arron-

dissementsrechter. 
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Artikel 9 (beëindiging) 
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door partijen en eindigt nadat het doel als ge-
noemd in artikel 2, tweede lid, is bereikt en nadat de door de NVWA verstrekte gegevens voorgoed 
ontoegankelijk zijn gemaakt. 
 
 
 
 
NVWA,  
Utrecht 1 augustus 2017 

 FNLI, 
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Huisnummer Straat Plaats Matrix Eindresultaat
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
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Eieren Niet conform
Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
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Eieren Niet Conform
Eieren Niet Conform
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Situatierapport 
 
Van: NVWA ICB  
Aan: NVWA, EZ, VWS 
 
Datum/tijd 29-08-2017/14.00 uur 
Nummer 08 
Periode Tot 28-08-2017, 12.00 uur 
Status: Definitief 
Planning Volgende sitrap 05-09-2017 
Classificatie Vertrouwelijk 
 
Beeld 
In België heeft de FAVV in een monitoringsprogramma in eieren de stof Fipronil aangetroffen. Fipronil werkt o.a. 
tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten maar is niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij 
kippen. De bestrijding van de bloedluis was uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Chickfriend uit Barneveld. Na 
onderzoek van de NVWA zijn bij 7 pluimveebedrijven in Nederland eieren aangetroffen die Fipronil bevatten. 
 
Nederland 
Tijdslijn 

 
• 8 - 17 augustus, in deze periode hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden  8-8  10/8 

 14/8  15/8  15/8  17/8 . Hierbij waren de NVWA, EZ en de 
vertegenwoordigers van de sector aanwezig.  

• 4 augustus, enkele Duitse supermarkten kondigen aan voorlopig geen Nederlandse eieren meer te willen 
verkopen( ).  haalt alle eieren uit de schappen 

• 31 juli - 9 augustus, een 50-tal bedrijven meldt zichzelf vrijwillig bij de NVWA voor onderzoek op fipronil. Het 
merendeel van deze bedrijven is in 2016 behandeld door het pluimveeservicebedrijf. Op basis van de 
monsteruitslagen wordt de lijst van besmette eieren op internet nog steeds geactualiseerd. 

• Op 31 juli is een publiekswaarschuwing gedaan voor de eiercode waarbij het gehalte boven de ARfD zit. 
Tegelijkertijd is de lijst op internet geplaats met alle ei-codes waarvan de monsteruitslagen van eieren boven 
ADI kind zitten. 

• 30 juli, op de geblokkeerde 181 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven zijn in alle stallen 
monsters van eieren en in een aantal gevallen monsters van mest en van kippenvlees genomen. Daarnaast 
zijn eiermonsters afkomstig uit de retail onderzocht. 

• Op 28 juli zijn hebben 188 bedrijven een brief gehad waarin hen werd medegedeeld dat het bedrijf 
geblokkeerd was. 

• Op 26 juli is begonnen met de blokkade en bemonstering van de bedrijven die in 2017 behandeld zijn. 
• Op 25 juli is door de NVWA besloten: uit voorzorg opleggen blokkering van 181 pluimveebedrijven die in de 

periode vanaf 1 januari 2017 zijn behandeld door het betreffende pluimveeservicebedrijf. 
• 24 juli, adresgegevens van circa 100 eierproductiebedrijven aan de NVWA vrijgegeven, die in de maanden mei 

en juni zijn behandeld tegen bloedluis door het pluimveeservicebedrijf. De inschatting van de NVWA is dat de 
administratie van het bedrijf laat zien dat circa 200 bedrijven zijn behandeld door het servicebedrijf in het 
afgelopen half jaar. 

• 22 juli, zijn de eieren, kippen en mest geblokkeerd op de 7 bedrijven. Bij 4 van deze bedrijven is ook verzocht 
om een recall op basis van het gehalte aangetroffen fipronil (gehalte hoger dan de ADI voor kinderen) 

• 21 juli, in de avond kwamen de eerste resultaten van het lab terug. Hieruit bleek dat er 7 bedrijven niet 
conform testte op fipronil in eieren.  

• 20 juli, melding EU-Rapid Alert (RASSF) van het aantreffen van fipronil in Belgische eieren 
• 20 juli, zijn bij Chickfriend apparatuur en gelaatsmaskers bemonsterd op fipronil. Uit de monsteruitslagen op 

blijkt daarin wél fipronil is gevonden(21/07). 
• 19 juli, zijn 8 Nederlandse bedrijven bemonsterd op eieren en mest.  
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• 18 juli, is er een alerteringsoverleg geweest waarin in is besloten tot opschaling naar incident. 
• 17 juli, is er een overleg geweest met OM, IOD en de inspecteurs over verschillende lopende onderzoeken naar 

fipronil. In dit overleg heeft de OvJ aangegeven dat zij graag met spoed het EOB (Europees Onderzoeksbevel) 
verzoek vanuit België ziet verschijnen. 

• 13 juli, Terugkoppeling NVWA aan FAVV n.a.v. het onderzoek op  het pluimveeservicebedrijf. Inhoud: 
dat het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het pluimveeservicebedrijf. De eindverantwoordelijke in Nederland 
is dan het Openbaar Ministerie en niet de NVWA. Voor de verstrekking van de gevraagde gegevens een 
Europees Onderzoeksbevel (EOB, voorheen rechtshulpverzoek) nodig. Deze kan door een Belgische Officier 
van Justitie worden gedaan aan het Nederlands OM. 

• 7 juli 2017, bijzondere opsporingsambtenaren brengen een bedrijfsbezoek bij Chickfriend. Ze treffen geen 
fipronil aan, wel wordt er ca. 2 biociden aangetroffen die niet toegestaan zijn in NL. Het middel DEGA-16 is 
niet aangetroffen. Gezien de bevindingen is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen chickfriens. Daarbij 
wordt de administratie in beslag genomen. Vanaf dat moment kan alleen door de Officier van Justitie 
gecommuniceerd worden over het onderzoek.  

. 
• 28 – 30 juni, heeft er verdere afstemming plaats gevonden over het gebruik van biocidegebruik door het 

bestrijdingsbedrijf. Afgesproken is dat de NVWA in actie komt. 
• Op 28 juni kwam het verzoek vanuit België aan de NVWA om onderzoek te doen op het NL-se bedrijf naar de 

betreffende stof. Daar zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd in de periode 2013-2017, waarbij geen 
overtredingen zijn vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er was derhalve op dat moment bij NVWA-
Handhaven geen aanwijzing dat deze twee bedrijven negatief in beeld zouden zijn. 

• 20 juni 2017, meldt een particulier bij de NVWA het vermoeden van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de 
bestrijding van bloedluis door het door het Nederlandse bestrijdingsbedrijf. Bij deze melding is het formulier 
melden dierenwelzijn/verwaarlozing boerderijdieren gebruikt. De melding is op 6 juli omgezet en 
geregistreerd. Oorzaak was de stof DEGA 16, wat gebruikt is bij de bestrijding tegen bloedluis.  

• 19 juni 2017, is er tijdens een routineonderzoek in België op een leghenbedrijf eieren aangetroffen waar 
fipronil in zit. Mogelijke bronnen zijn twee Nederlandse bedrijven, een veevoederbedrijf en een servicebedrijf 
voor o.a. de bestrijding van bloedluis bij kippen. De FAVV vraagt in een informeel verzoek of deze twee 
bedrijven bij de NVWA in negatieve zin in beeld zijn. 

• November 2016, heeft de IOD een signaal ontvangen  over het gebruik van illegale biociden (fipronil) bij het 
schoonmaken van pluimveestallen. Dit signaal is in de gangbare procedure opgewerkt tot een strafrechtelijk 
onderzoek onder bevoegd gezag van het Functioneel Parket. Op dat moment waren er geen aanwijzingen voor 
acute risico’s voor de voedselveiligheid. 

 
Status bedrijven 
• Bedrijven kunnen vrijgave van hun stallen aanvragen als uit de monsteruitslagen onder MRL zijn en 

aangetoond kan worden dat de eierstromen per stal gescheiden zijn. Deze controle wordt uitgevoerd door 
AVINED. Na toetsing door de NVWA kan vrijgave van de stal worden toegestaan. 

• Vanuit ANEVEI en AVINED is de oproep gedaan bij hun leden om te melden of hun bedrijf gebruik heeft 
gemaakt van de dienst van Chickfriend in het verleden. Hieruit volgen nieuwe bedrijven, de zgn. zelfmelders. 

• De bedrijven die zelf melden worden direct geblokkeerd en bemonsterd. 
• De bedrijven die via een pakstation worden gemeld worden bemonsterd. Afhankelijk van de monsteraanname 

worden die bedrijven alsnog geblokkeerd. 
• Alle bedrijven hebben een blokkade brief gehad. Het merendeel van de bedrijven is gebeld, een aantal waren 

niet bereikbaar. 
• Bedrijven/stallen kunnen alleen vrijgegeven worden op basis van de uitslag van een ambtelijk genomen 

monster van de NVWA. De blokkade rust op de dieren en de producten. 
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 Aantal 
dossiers 

Aantal 
UBN’s 

Aantal  
kipnummers 

Aantal 
stallen 

Chickfriend 184 228 234 499 
IOD 20 22 22 37 
Zelfmelders 77 89 90 170 

Totaal 281 339 346 706 
     
Geblokkeerd, boven MRL of in onderzoek 148 173 179 290 
Uitslagen ei OF kip zijn < MRL 83 100 101 225 
Uitslagen ei EN kip zijn < MRL 11 14 14 38 
Dieren gedood 27 32 32 101 
Vrijgegeven op ei, kip en Mest zijn < MRL 12 20 20 52 

Totaal 281 339 346 706 
 
Doden van dieren 
In de afgelopen periode hebben diverse bedrijven besloten om over te gaan tot het doden van de dieren. 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de wijze waarop, aantal locatie en aantallen dieren. De peildatum van 
het overzicht is 28 augustus 2017. 
 

Methode Aantal locaties Aantal dieren 
Stalvergassing 59 2.151.100 
Containervergassing CO2 1 9.500 
Big bags stikstofschuim  2 21.000 
Big bags CO2 1 5.400 
Anders, namelijk 1 652 

Totaal 64 2.187.650 
 
Bemonstering 
•  
  
• In de periode 8 augustus – 29 augustus zijn er 181 verzoeken tot proefslachtingen op stalniveau afgehandeld  
• Er zijn 6 private laboratoria tijdelijk geaccrediteerd voor het uitvoeren van contra analyses 
• Er zijn inmiddels 49 aanvragen geweest voor contra-expertise (29/8) 
• Geblokkeerde Bedrijven worden alleen vrijgegeven worden o.b.v. monsterresultaten van het NVWA-lab. 
• Er worden voor de retail bemonstering 100 ei-monsters genomen van NL bedrijven en 25 van andere landen. 

Daarnaast zullen er 15 monsters genomen worden van levensmiddelen die een hoog percentage inmenging ei 
bevatten. De bemonstering zal op dinsdag/woensdag plaatsvinden. De laatste monstername zal plaatsvinden 
op 12 – 13 september. 

• Van alle bedrijven worden eiermonsters genomen. Daar waar geen eiermonsters kunnen worden genomen 
wordt de mest bemonsterd. 

 
Tracering 
Alle pluimveehouders uit de eerste serie (200 bedrijven) hebben gemeld, wel na intens toezicht hierop. De 
bedrijven uit de volgende series hebben nog niet allemaal gemeld. 
Totaal aantal GFL meldingen tot en met 29 augustus: 600 en FUP 400 
 
Totaal aantal dossiers overgedragen aan de NCAE om traceringsgegevens bij bedrijven op te vragen (na eerder 
verzoek om te melden door NVWA): acht bedrijvendossiers 
 
BIG 7 zijn de grote probleembedrijven: krijgen deze week een brief met (voornemen tot) LOD, bedrijfsbezoek met 
inspecteur NVWA en NCAE, vergezeld met EDP’’er om volledige traceringsgegevens te krijgen. We verwachten een 
vloedgolf aan meldingen hieruit. 
Inmiddels komen er enkele nieuwe probleembedrijven in beeld, waarbij NVWA en NCAE samen zullen optrekken.  
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Aantal exporten naar derde landen, waarbij wordt uitgezocht of er fipronil eieren in zijn verwerkt. Hierbij moet 
worden nagekeken of de datum van certificering (partijen) en productie (partijen) de foute eieren (kipnummers / 
behandeldatum) kan bevatten. Dit is een analyse die nu wordt uitgevoerd. 
Periode van 01-01-2017 t/m 04-08-2017: 
Totaal zendingen voor humaan gebruik: 320 
Totaal bedrijven: 13 
Totaal landen: 38, Iran, Japan, Saoedi-Arabië, Thailand, Verenigde Staten, Gambia, Qatar, Albanië,  
Costa Rica, Egypte, Filipijnen, Israël, Libanon, Maleisië, Servië, Syrië, Thailand, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Angola, 
Irak, Maldiven, Egypte, Oman, Trinidad en Tobago, Hong Kong, Pakistan, Singapore en Turkije 
Het gaat zowel om eiproducten als consumptie-eieren 
 
VS: totaal 18 zendingen. 1 x certificaat met zending van een niet behandeld bedrijf; 3x in onderzoek op 
werkwijze/productiedatum; 8 x met productiedatum voordat het pluimveebedrijf was behandeld met fipronil; 6x 
met productiedatum nadat het pluimveebedrijf was behandeld met fipronil maar in het productieproces zodanig 
verdund dat het fipronilgehalte in de zending < MRL is. Risicoanalyse en berekening van deze productie partijen 
beoordeeld en akkoord bevonden. Japan vraagt nu dezelfde informatie, we laten dit vooral nu uitzoeken door de 
exporterende bedrijven, veelal de BIG7 
 
Toestemming afvoer eieren, kippen en mest 
• Er zijn 127 aanvragen voor afvoer van eieren goedgekeurd (29.08) 
• Er zijn 73 verzoeken voor afvoer kippen goedgekeurd (29.08) 
• Er zijn 144 aanvragen voor afvoer mest goedgekeurd(29.08) 
• De geblokkeerde eieren die uit de retail komen worden verzameld op de distributiecentra. Vanuit daar worden 

naar een tijdelijke opslaglocatie van Rendac gebracht i.v.m. capaciteitsprobleem bij Rendac. 
• Dode kippen en eieren worden afgevoerd naar Rendac. 
• Mest wordt afgevoerd naar BMC. 
• Voor de afvoer van kippen, eieren naar Rendac hoeven de geblokkeerde bedrijven geen ontheffing aan te 

vragen. Wel moet er toestemming worden aangevraagd bij de NVWA. 
• De NVWA houdt steekproefsgewijs toezicht op het dierenwelzijn tijdens het doden van de dieren.  
• Gemeenten kunnen bij de NVWA gegevens vorderen van bedrijven waar dieren gedood worden met een 

beroep op handhaven openbare orde 
 
Handhaving 
Handhaving bij bedrijven waar een Rapport van Bevindingen zal worden opgemaakt i.v.m. te laat melden: 
Er wordt gewerkt aan dossier opbouw van enkele  die vallen onder het toezicht van de NCAE, 
dit is in overdrachtsfase. Feiten verzamelen van de meldgegevens (datum gfl melding) door leveranciers aan-  en 
afnemers van-  enkele grote pakstations / verzamelbedrijven door NVWA.  En feiten verzamelen bij de 
pakstations/verzamelbedrijven of deze meldingen tijdig zijn doorgezet als gfl melding, door NCAE. 
 
Aantal meldingen dat onvolledig is, waarvoor dus na gebeld moet worden om volledige gegevens (adresgegevens 
afnemers; partijgegevens met t.h.t.; analyseresultaten) is bijna bij alle meldingen. NCAE hierop aangesproken, dat 
de branche hierin te slordig is. Hier moet een verbeterslag in volgen. Ook sectorvertegenwoordigers / 
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brancheorganisaties moeten hierin hun leden ondersteunen. Volledig melden is in het belang van alle partijen 
(geen info onder de pet houden!). Goede informatie op de websites zetten om de leden goed te informeren. (juiste 
normen; juiste acties).  

 
Op 10-8 zijn de pluimveehouders bezocht die na herhaaldelijk verzoek nog geen GLF melding hebben gedaan. 
De niet toegelaten biociden die aangetroffen zijn bij Chickfriend, worden gebruikt voor de reiniging van de stallen. 
Hier wordt geen risico gezien voor de eieren. 

 
Het NCAE heeft alle pluimveehouders een brief gestuurd om hen er op te wijzen dat het niet toegestaan is 
ongestempelde eieren als tafelei op de markt te brengen. 

 
BuRO 
• Naar aanleiding van de vraag van ISZW over de blootstelling aan fipronil voor werknemers worden er door het 

RIVM veegmonsters genomen in stallen die behandeld zijn met fipronil. 
• MRL =  0,005 mg/kg 
• ADI kind = 0,06 mg/kg 
• ARfD = 0,72 mg/kg 
• Hierbij worden de toxicologische ARfD en ADI van EFSA  aangehouden. 
• Duitsland heeft een risicobeoordeling uitgegeven. Hierin wordt aangegeven dat er geen direct gevaar is voor 

de volksgezondheid. Dit is gelijk aan het advies van NL. 
• Bemonstering in de retail t.b.v. risicobeoordeling en risicomanagement 
 
Overzicht van beschikbare BuRO adviezen 
• 25 augustus, advies over de risico’s vaoor de volksgezondheid door fipronil in eieren en leghennen. Deel 4 – de 

risico’s na verloop van tijd in gecontramineerde leghennen of na uitgroei van gecontanimeerde broedeieren. 
• 23 augustus, voorlopig advies Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die amitraz bevatten. 
• 11 augustus, advies over de risico’s voor de Volksgezondheid door Fipronil in eieren en leghennen. Deel 1 de 

risico’s van fipronil in eieren en eiproducten. 
• 11 augustus, advies over de risico’s voor de Volksgezondheid door fipronil in eieren en leghenne. Deel 2 de 

‘controle van eieren en leghennen op de aanwezigheid van fipronil na het schoonmaken van besmette stallen”. 
• 27 juli, voorlopig advies; Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die fipronil bevatten 

(aanvulling) 
• 25 juli, voorlopig advies; Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die fipronil bevatten 
 
Bovengenoemde adviezen geven onder meer antwoord op onderstaande vragen 
• Is er een risico voor de volksgezondheid door de consumptie van eieren die fipronil bevatten? 
• Is er een risico voor de volksgezondheid door de consumptie van ei-producten waarin fipronil bevattende 

eieren verwerkt zijn? 
• Hoe kan de NVWA controleren of stallen die na een fipronil besmetting schoongemaakt zijn weer geschikt zijn 

om leghennen te huisvesten die eieren en het vlees produceren dat voldoet aan internationale residu limieten? 
• Wat is het volksgezondheidsrisico als een leghen met fipronil geconsumeerd wordt als ‘soepkip’ of delen van 

kip worden verwerkt in samengestelde levensmiddelen? 
• Voldoen leghennen die blootgesteld zijn geweest aan fipronil, maar waarvan de eieren inmiddels concentraties 

fipronil bevatten onder de maximale residu limiet (MRL) van eieren, aan de eisen die gesteld worden aan 
vlees, vet en organen van pluimvee in Verordening (EU) 1127/2014? 

• Kunnen leghennen waarvan fipronil is aangetoond in de eieren na verloop van tijd voldoende fipronil 
kwijtraken zodat zij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan vlees, vet en organen van pluimvee in 
Verordening (EU) 1127/2014? 

• Als broedeieren fipronil bevatten, kunnen de vleeskuikens die daaruit voortkomen veilig geconsumeerd 
worden? 
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IOD  
• 15 augustus, de verdachten zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en deze 

heeft besloten tot 14 dagen bewaring op grond van het voorhanden hebben van een illegale biocide. Op 30 
augustus worden de verdachten opnieuw voorgeleid aan de Raadkamer. Daar zal gevangenhouding worden 
gevraagd. (1e termijn 30 dagen). 

• Op 10 augustus zijn door dit gezamenlijke team op meerdere locaties doorzoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn 
twee verdachte eigenaren van het pluimveeservicebedrijf aangehouden.  

• Vanaf 24 juli heeft de IOD het strafrechtelijk onderzoek geheel overgenomen. Er is onder coördinatie van 
Eurojust een zogeheten Joint Investigation Team (JIT) gevormd met België om de informatie uitwisseling te 
vereenvoudigen.  

• De IOD heeft vanaf 11 juli ondersteuning geboden aan toezicht bij het snel strafrechtelijk kunnen optreden 
tegen het pluimveeservicebedrijf. 

•  
  

•  
. 

• De NVWA-IOD houdt zich bezig met het strafrechtelijk onderzoek naar het verdachte pluimveeservicebedrijf.  
•  

 
 

Communicatie/Persvoorlichting 
• In de afgelopen week lopen bij het KCC het aantal vragen terug. Het gaat vooral om vragen van veehouders.  

Ze willen duidelijkheid over hun uitslagen en wat het voor ze betekend. 
• De standaard vragenlijsten op de NVWA site zorgen ervoor dat de vragen met genoeg basis informatie 

binnenkomen zodat de afhandeling een kortere doorlooptijd heeft.  
• De lijst met ei-nummer wordt in principe nog 1 x per dag geacutaliseerd.  
• De NVWA site is aangevuld met de Ei-codes van buitenlandse eieren (tot op heden alleen van Belgie en 

Duitsland) op de Nederlandse markt waarin fipronil is aangetroffen boven de MRL-waarde (>0,005 mg/kg). 
• De Q&A’s op de website worden doorlopend aangepast. 
• IG NVWA en DIRA worden geïnformeerd 
• EZ, VWS en IenM zijn geïnformeerd, zowel DCC’s als beleidsdirecties 

 
Sector 
• Door de NVWA wordt wekelijks in petit comité een informeel sectoroverleg georganiseerd. 
• In de afgelopen periode is er periodiek overleg met de Staatsecretaris van EZ. 
• Op 16-8 is er met FNLI nadere afstemming geweest over de handelwijze van de levensmiddelenindustrie met 

verwerkte producten. De regelgeving en reguliere handelwijze zijn uitgelegd, en er is aangegeven dat NL niet 
anders acteert dan België en Duitsland. 

• Met de sector zijn afspraken gemaakt over de procedure voor het vrijgeven van stallen. 
• Op 9-8 is afgesproken met de sector dat er geen sector brede overleggen meer worden georganiseerd. 

Uiteraard blijft er wel communicatie op branche niveau en technische overleggen. 
• Er is afgesproken met de sector dat de eieren van vrijgegeven stallen die nog in voorraad stonden op het 

bedrijf, bestemd zijn voor de ei-verwerkende industrie onder de door de NVWA gestelde voorwaarden en het 
door de sector opgestelde protocol. Borging van de eierstromen is hierin beschreven. 

• 4 augustus heeft de staatssecretaris van EZ met een beperkte vertegenwoordiging van de sector gesproken. 
• De afgelopen periode heeft er periodiek overleg met de sector plaatsgevonden.  
• Met de sector zijn afspraken gemaakt over het protocol gedeeltelijke vrijgave van stallen. 
• ANEVEI en AViNED hebben hun leden gevraag zelf bij de NVWA te melden of ze behandeld zijn door 

Chickfriend. 
• Onder de procedure snelle gegevensverstrekking zijn de lijsten met geblokkeerde bedrijven gedeeld met 

sectorpartijen CBL, FNLI en SKAL. 
• De volgende partijen zijn aangesloten bij het sectoroverleg: ANEVEI, NVP, COBK, NEPLUVI, NCAE, LTO, FNLI, 
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en CBL. Naast deze partijen zijn ook EZ en VWS vertegenwoordigd. 
Departementaal 
• Op 24 augustus heeft het AO in de kamer plaatsgevonden. 
• 23 augustus is bekend gemaakt dat Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager het onderzoek gaat leiden 

naar de gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren.  
• 16 augustus zijn de kamervragen beantwoord. 
• Op het departement van EZ vindt 2 x per week een incidentoverleg plaats. 
• Op 10 augustus is de Tweede Kamer geïnformeerd middels een tweede brief. 
• 8 augustus zijn de vragen uit Schriftelijk Overleg van de Tweede kamer voorgelegd aan staatssecretaris van 

EZ. Er worden ook losse sets kamervragen ingediend door verschillende partijen.  
• 3 augustus – Tweede Kamer geïnformeerd middels een brief. 
• 25 juli,  overleg op beleidsniveau met EZ en VWS over twee mogelijke scenario’s voor de aanpak van dit 

incident. EZ en VWS blijven vanaf dat moment ook aangesloten bij het sectoroverleg dat de NVWA met 
brancheorganisaties voert. 

• 25 juli – nota aan bewindslieden verzonden met de aankondiging van de blokkering van alle bedrijven die in 
2017 behandeld zijn door het pluimveeservicebedrijf. 

• 22 juli, er is een nota aan bewindslieden verzonden met een toelichting op de eerste monsteruitslagen en de 
acties van de NVWA.  
 

Fipronil 
Fipronil is een insecticide, een goed werkende acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. In de agrarische sector is de stof lange tijd veelvuldig toegepast bij verschillende soorten 
teelt. De afgelopen jaren is het aantal toegestane toepassingen in de agrarische sector beperkt; hierbij speelde de 
risico’s voor bijen een belangrijke rol. De stof is zeer giftig voor insecten vanwege de specifieke werking. Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof matig toxisch voor mensen ( vooral nier, lever en schildklier 
worden genoemd als doelorganen. 
EFSA heeft een serie opinies uitgebracht over fipronil en ook ANSES heeft een studie gepubliceerd over de risico’s 
van fipronil voor mensen. De meeste EFSA opinies richten zich op Maximum Residu Levels (MRL) die voor 
agrarische producten gesteld zouden kunnen worden.  
 
Chickfriend / Chickclean 
• 

• Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 
DEGA-16. Zij kopen dit product aan bij  (België,  die het dan op zijn beurt verwerft van 

 (België, .(bron FAVV) 
• Onder de naam Chickclean voert het bedrijf ook ontsmetting van pluimveestallen uit. 
 
België (Bron Leghennenbedrijf België) 
• Uit een routinecontrole van ,  bleek dat eieren van leghennenbedrijf  

een te hoog gehalte aan Fipronil-sulfon bevatten. 
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Internationaal 
• Op 15-8 is de IG op werkbezoek bij de BVL in Berlijn geweest. Belangrijkste onderwerp was het bespreken van 

de aanpak bij het fipronil-incident. 
• Sinds 11 augustus is er een liaison met België. Dagelijks is er om 14.00 uur een teleconferentie. 
• Sinds 7 augustus is er een liaison met Duitsland. Om de twee dagen is er een teleconferentie. 
• De NVWA stelt samen met EZ een nota op voor de derde landen. 
• De EC heeft richtlijnen uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestelde/verwerkte producten. Deze is 

lijn is verder uitgewerkte voor NL. 
• Er is dagelijks contact met de EC. 
• Er is contact gelegd met het Duitse Crisiscentrum. Om de dag is er telefonisch contact. 
• Op 09-08-2017 is er bezoek geweest vanuit Duitsland om te kijken hoe wij de uitvoering doen en informatie 

uit te wisselen. Volgende week zal de IG een bezoek brengen aan Berlijn 
• In Duitsland, Zwitserland en Frankwijk zijn ook eieren met fipronil aangetroffen. 
• Enkele Duitse supermarkten hebben aangegeven dat ze geen eieren meer uit NL afnemen. 
1. Opschaling en coördinatie  
ICB- opgeschaald naar incident, ICB coördineert 
DCC – EZ- geïnformeerd 
DCC – VWS- geïnformeerd 
DCC- IenM – geïnformeerd 
2e Kamer – Geïnformeerd middels kamerbrief EZ en VWS 
NCC n.v.t. 
Gemeenten, regio’s n.v.t. 
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Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ    

Handhaven  
  
 

Communicatie   X 
 

 
Afd.       
   Beleid EZ    
    Beleid VWS    
    Anders    
        
BuRo        

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 
Samenvatting 
 
Q&A’s afhandeling algemene fipronil vagen van consumenten en bedrijven  
Vanwege de grote hoeveelheid vragen die binnenkwamen/komen via sociale media en KCC is een team 
samengesteld van medewerkers van communicatie en het klantcontactcentrum om de vragen zo snel 
mogelijk te prioriteren, vragen uit te zetten bij inhoudsdeskundigen en indien geschikt / wenselijk de 
Q&A’s op internet te plaatsen. 
 
Vragen worden uitgezet bij onderstaande personen. Afspraak is dat deze personen de vragen op hun 
domein afhandelen en bij afwezigheid / vakantie aangeven wie hun vervanger is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp 
: Afhandeling Q&A’s Fipronil 
 

Datum : 21.08.2017 

Contactpersoon (auteur) :  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) : Besluit 

document 49



 
Naam medewerker Onderwerp 

 Eieren, stempelen, pakstations 
NCAE 

 Doden van dieren,  
dierenwelzijn transport, 
dierenwelzijn slachthuizen 

 Intraverkeer levende dieren en levende producten 
(broedei en edk) 
EU-erkenning incl. bedrijvenbeheer opfok, 
vermeerderaars en broederijen (betreft groot deel 
opfok, alle vermeerderaars en alle broederijen) 

 (vervanging van ) 
 

Coördinering i.v.m. export problematiek 

 Laboratorium 
 Dierenwelzijn 

 of  Internationaal,  
EU status, contract andere landen 
Rasff overzichten 

 Normen fipronil,  
risico voedselveiligheid 

 Juridische vragen 
 en  JZ / WOB 

Website RIVM Algemene gezondheidsvragen Fipronil 
 
Q&A’s afhandeling individuele vragen van geblokkeerde bedrijven 
Vragen van de geblokkeerde bedrijven worden gefilterd uit het reguliere vragenproces. Er zijn / worden 
aparte formdesk-formulieren gemaakt voor deze bedrijven. Deze komen binnen in de Q&A-mailbox. 
Coördinator van de Q&A mailbox is . Ook andere Q&A-teamleden kunnen in deze 
mailbox. Daarnaast zijn ,  en  geautoriseerd om in deze 
mailbox te kijken. Zo kunnen zij ook een vinger aan de pols houden. Zodra meerdere vragen gesteld 
worden over hetzelfde onderwerp en het antwoord is eenduidig dan wordt geschakeld met 
communicatie om de Q&A via internet te beantwoorden. 
 
Via deze link https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/vragen_geblokkeerde_bedrijven_V1 op de pagina 
vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven worden 3 formulieren ontsloten: 
 
1. Algemeen vragenformulier met tekstblok  
2. Aanvraagformulier monstername voor vrijgave 
3. Aanvraagformulier eenmalige afvoer vlees, mest en/of eieren 
 
Op basis van het casenummer dat altijd verplicht ingevuld moet worden, worden de vragen via  
doorgestuurd naar de inspecteur die het dossier in behandeling heeft.   
Deze vragen worden niet geregistreerd in MOS.  

 
Consequenties 
 team  
 
 
Beslispunt 
Graag akkoord voor voorgestelde werkwijze 
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Fipronil / DEGA16 in eieren Belgie versie 1.02

Schoonmaakbedrijf, Chickfriend, Barneveld. 

17E0001

9 mei Lab  geen 
onderzoek

Lab Bulgarije
2-juni  1,2 mg/kg Fipronil-

sulfon

Stal 1 Stal 2 Stal 3

Leeg onbekend

Stal 4 Stal 5 Stal 6

Geen fipronil 
aangetoond

Fipronil 
0,0039mg/kg onbekend onbekend

FAVVBlokkade bedrijf

Behandeling bloedluis 5 April DEGA 16

Pro Farma, Weelde
DEGA -16

Versie.1.0.2

28-7-2017

Bronbedrijf 

Tranche 01

Contactbedrijf 
Duitsland

Tranche 02

Blokkade en Recall Blokkade en Recall Blokkade en Recall Blokkade en Recall Blokkade  en Recall Blokkade

Situatie Belgie 
afgesloten

Tranche 03

Blokkade  en Recall
Blokkade  en Recall

Blokkade  en Recall
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Fipronil 
 
INCIDENTENORGANISATIE 
 
* op 18 juli bespreekt de NVWA de situatie rond fipronil in het 
zogeheten alerteringsoverleg  
* besloten wordt om gezien de aard en omvang van de signalen 
direct een incidentenorganisatie op te zetten 
* in deze incidentenorgansiatie worden diverse mensen uit 
verschillende disciplines betrokken bij de bestrijding en 
afhandeling van het incident. 
* voorbeelden zijn: inspecteurs, ambtelijk medewerkers van de 
diverse afdelingen, zoals dierziektedeskundigen, toxicologen, 
levensmiddelendeskundigen, data-deskundigen en juristen 
* er worden belteams, administratieve teams en inspecteurs voor 
monsternames bij bedrijven ingezet, ook in de weekenden 
* bij het laboratorium wordt ruimte gemaakt voor de analyses, 
ook in de weekenden 
* steeds wordt bekeken of de beschikbare capaciteit voldoende 
zal zijn, met name in het geval van fipronil bij het laboratorium 
* er wordt een regeling gemaakt dat particulier labs aangewezen 
kunnen worden opdat de boeren ook zelf voor eigen informatie 
hun eieren kunnen bemonsteren 
* de leiding van het incidententeam wordt geregeld, de sturing 
vanuit de leiding van de NVWA, evenals de communicatie met de 
departementen, de media en alle medewerkers van de NVWA 
* er wordt contact gelegd en onderhouden met buitenlandse 
organisaties; de RASFF meldingen worden gedaan en bijgehouden 
* overleggen met het bedrijfsleven worden gehouden, in het 
bijzonder NCAE, LTO en de pluimvee- en eierorganisatie  
* de IOD legt en onderhoud contacten met het FP en het OM 
* er word een verdieping in het gebouw van de NVWA ingeruimd 
voor het incidententeam 
* er worden administratieve procedures gemaakt voor verzending 
van brieven van bedrijven, bv over de vrijgave van bedrijven 
*er worden veel Q en A’s gemaakt voor de website om de 
consument zo goed mogelijk voor te lichten 
* voor de gehele procedure van monstername, analyse en 
terugkoppeling naar het bedrijf van eieren wordt een streeftijd 
van 4 dagen ingepland. En voor het proces van proefslachtingen, 
bemonsteringen, analyse en terugkoppeling bij kip 5 dagen. 
* voortdurend wordt gekeken of deze tijd kan worden verkort, 
maar de zorgvuldigheid vereist deze termijnen. Wel waren er in 
het begin lastige vraagstukken die soms hebben geleid tot 
overschrijdingen van deze termijnen.  
* enkele cijfers lab: 1400 monsters, 40 medewerkers op het 
NVWA lab voor fipronil, (op een totaal van 170) 
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* cijfers incidentenorganisatie: circa 100-150 mensen betrokken, 
incl. lab, waarvan het grootste deel full time. 

document 52



© 1988–2009 Microsoft Corporation and/or its suppliers. All rights reserved. <a  href="http://www.microsoft.com/uk/autoroute/">http://www.microsoft.com/uk/autoroute/</a> © 
1984-2009 Tele Atlas.  All rights reserved.  Data Source © 2009 Tele Atlas N.V. This product includes mapping data licenced from Ordnance Survey® with the permission of the 
Controller of Her Majesty’s Stationery Office.  © Crown copyright and/or database right 2008.  All rights reserved.  Licence number 100025324.   ©2009 NAVTEQ.  All rights reserved. 
NAVTEQ ON BOARD is a registered trademark of NAVTEQ.

Geblokkeerde Fiprolin Bedrijven 2017 d.d. 03-08-2017

0 km 20 40 60 80 100

document 54



NVWA-Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst 
Opsporingsontwikkeling en 
inlichtingen 

 
Catharijnesingel 59 
3511 GG  Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.vwa.nl 

Contactpersoon 
 

T 088 223 33 33 
M 088 223 08 43 
F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 
21 juli 2017 
 
 

  

 

Op 27 maart 2017 heeft de NVWA-IOD een zogenaamd preweegdocument 
opgemaakt ter voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal 
gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. 
 
De informatie in dit preweegdocument was gebaseerd op drie verschillende 
bronnen, te weten: 
•  

 
 

 
• Informatie op basis van een anonieme melding via “Meld Misstanden in de 

vleesketen” (21-11-2016), waarin de naam van een Belgisch bedrijf werd 
genoemd dat handelde in de illegale stof fipronil. Daarnaast werd aangegeven 
dat dit bedrijf deze fipronil leverde aan een Nederlands bedrijf, welke deze stof 
gebruikte ter bestrijding van bloedluis bij pluimvee.  

 
 

• Informatie van een inspecteur / auditor van de NVWA (17-11-2016), waarin 
deze aangaf in de privésfeer een tip ontvangen te hebben over het gebruik van 
fipronil door kippenhouders. Hierbij zou gebruik gemaakt worden van allerlei 
maskerende stoffen. Ook deze informatie was te linken aan het bedrijf dat in de 
voorgaande meldingen genoemd werd. 

 
Nadat de hiervoor genoemde informatie veredeld en gevalideerd was, is op 22 
januari 2016  contact opgenomen met de Divisie BuRo van de NVWA. Dit om te 
bepalen of deze informatie onmiddellijk optreden van de NVWA noodzakelijk 
maakte. Na enig mailverkeer hieromtrent is deze casus op 30 januari 2017 met 
een afdelingshoofd van BuRo besproken.  
De conclusie van dit gesprek was, op basis van de beschikbare informatie, dat er 
geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn bestond en er 
dus geen onmiddellijk optreden van de NVWA noodzakelijk was. 
 
Op 24 april 2017 is het hiervoor genoemde preweegdocument besproken en 
geaccordeerd in het zogenaamde selectie overleg met het Functioneel  Parket 
(OM) en ter verdere opwerking doorgestuurd naar het team signaalopwerking van 
de IOD. Op basis van de werkzaamheden van het team signaalopwerking zou door 
de IOD een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek opgestart worden naar de rol van 
de verdachten in deze casus. 
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NVWA-Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst 
Opsporingsontwikkeling en 
inlichtingen  

Datum 
21 juli 2017 

De opwerking is in juli 2017 gestopt nadat de toezicht divisie C&V op basis van 
informatie vanuit België het verdachte bedrijf, welke als hoofdverdachte was 
aangemerkt in het preweegdocument, reeds had bezocht op basis van 
eigenstandige bevoegdheden gebaseerd op de Wet Economische Delicten. Door 
het optreden van de toezicht divisie is namelijk al een start gemaakt met een 
strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket, waarbij 
ondersteuning geleverd wordt door de IOD. 
 
Op basis van de bevindingen vanuit het strafrechtelijk optreden van de NVWA tot 
nu toe, zal op korte termijn opnieuw bepaald worden welke rollen en taken door 
de toezicht divisies en de IOD opgepakt zullen worden. 
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Notitie onveilig levensmiddel en hoe te handelen bij overschrijding MRL 
 
Vragen : 
Allereerst worden twee begrippen onder onveilig geïntroduceerd. Klinkt als koepelbegrip met twee 
deelcategorieën DAT IS OOK HET GEVAL. De ALV legt ze vervolgens alle drie uit als afzonderlijke 
waarden Dat begrijp ik niet.  ONVEILIG IS EEN KOEPELBEGRIP MET 2 DEELCATEGORIËEN, OOK 
VOLGENS DE ALV 
Verder wordt er gezegd dat NVWA dit op bepaalde manier interpreteert. Maar waarop is dat 
gebaseerd? Waar ligt dat vast? ZIE DE UITLEG IN ONDERSTAANDE NOTITIE, BLAUW GEMARKEERD 
En dan vraag ik me af hoe de koppeling tot stand komt tussen begrippen uit de ALV en de normen die 
wij hanteren. Waarop is dat gebaseerd? EU-regelgeving of nationaal of eigen interpretatie? ZIE 
UITLEG IN ONDERSTAANDE NOTITIE, GROEN GEMARKEERD 
 
Uitleg onveilig levensmiddel 
De definitie van een onveilig levensmiddel staat in de Algemene Levensmiddelenverordening (ALV, 
Verordening Nr. (EG) 178/2002) in artikel 14 (zie bijlage voor volledige tekst artikel 14). In artikel 
14 staat dat levensmiddelen worden geacht onveilig1 te zijn indien zij worden beschouwd als:  
a) schadelijk voor de gezondheid;  
b) ongeschikt voor menselijke consumptie.  
 
Schadelijk versus ongeschikt 
Een levensmiddel kan dus om 2 redenen aangemerkt worden als onveilig, namelijk als het 
levensmiddel schadelijk is voor de gezondheid of als het ongeschikt is voor consumptie. Beide 
opties zijn dus mogelijk en in beide gevallen wordt het levensmiddel als ‘onveilig’ bestempeld. 
In artikel 14,3e l,id en 14, 4e lid van de ALV staat wat meer uitleg hierover, zie bijlage. 
Het beleid van de NVWA mbt deze 2 begrippen, en de meldplicht, is in het kader van chemische 
stoffen als volgt: 
 
Schadelijk 
Het begrip schadelijk wordt gehanteerd als er bijvoorbeeld een wettelijke limiet van een 
schadelijke stof wordt overschreden. Schadelijke stoffen die onbedoeld en ongewild in 
levensmiddelen komen zijn bijvoorbeeld mycotoxinen (bijv. aflatoxine), zware metalen of 
Benzo(a)pyreen. Ter illustratie: als de carcinogene stof ‘aflatoxine’ wordt aangetroffen in noten in 
een concentratie die boven de wettelijke limiet ligt, wordt het product als schadelijk beoordeeld en 
moet een terughaalactie in gang gezet worden. Ook als een residu van een bestrijdingsmiddel 
wordt aangetroffen en de gezondheidskundige grenswaarde, Acute Reference Dose (ARfD, zie 
uitleg hieronder), wordt overschreden is sprake van een schadelijk levensmiddel. 
 
Ongeschikt 
De NVWA beschouwd een levensmiddel dat niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
maar waarbij er geen risico is voor de gezondheid, dus waarbij de ARfD niet wordt overschreden, 
als ongeschikt. Een voorbeeld zijn levensmiddelen waarin een bestrijdingsmiddel is aangetroffen in 
een concentratie die boven de Maximum Residu Limiet (MRL) ligt. Het feit dat een dergelijk 
levensmiddel wordt beschouwd als een ongeschikt levensmiddel en niet als een schadelijk 
levensmiddel heeft mede te maken met de manier waarop de maximum residu limieten (MRL’s) 
worden vastgesteld.  
MRL’s voor stof/product combinaties worden voor heel Europa vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
396/2005, op basis van twee overwegingen: bescherming volksgezondheid en goed 

1 ‘Onveilig’ is een wettelijke gedefinieerde term die in de praktijk mogelijk verwarrend kan zijn voor niet 
ingewijden. Je zou de term ‘onveilig’ namelijk kunnen interpreteren als daadwerkelijk schadelijk voor de 
gezondheid. Echter, dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan gaan om een daadwerkelijk schadelijk 
levensmiddel of om een ongeschikt levensmiddel dat niet direct een risico vormt voor de gezondheid. 
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landbouwkundig gebruik. Goed landbouwkundig gebruik wil zeggen dat de telers niet meer van 
een bepaald gewasbeschermingsmiddel mogen gebruiken dan nodig is om een ziekte of plaag goed 
te bestrijden. Daarbij gaat het belang van de bescherming van de volksgezondheid altijd voor. Ter 
bescherming van de volksgezondheid wordt getoetst of het maximum-residugehalte bij goed 
landbouwkundig gebruik zelfs bij extreme consumptie een risico kan zijn.  
In de praktijk betekent dit dat de meeste MRL’s op een lager niveau liggen dan vanuit 
gezondheidsoogpunt noodzakelijk is, dus doorgaans (veel) lager zijn dan de zogenaamde 
‘gezondheidskundige grenswaarde’. In het geval van bestrijdingsmiddelen wordt als 
gezondheidskundige grenswaarde de ‘Acute Reference Dose’ (ARfD) gebruikt. De ARfD geeft de 
maximale hoeveelheid aan van een bepaald gewasbeschermingsmiddel dat de consument in één 
keer zonder gevaar voor de gezondheid mag binnen krijgen. Pas als deze gezondheidskundige 
grenswaarde wordt overschreden is er sprake van een schadelijk levensmiddel. 
 
Schematisch weergegeven: 
 
0>-----veilig------<MRL>-------onveilig-ongeschikt------<ARFD >---onveilig-schadelijk------ 
 

 
Meldplicht en handelswijze bij meldingen over residuen van bestrijdingsmiddelen 
Volgens artikel 19 van de ALV is een bedrijf verplicht aan de NVWA te melden dat zij een 
levensmiddel heeft geproduceerd of verhandeld dat niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet. Vervolgens heeft het bedrijf de verplichting om het betreffende levensmiddel uit de handel 
te halen, zijn afnemer(s) en leverancier(s) te informeren. De NVWA ziet hier op toe.  
Levensmiddelen en grondstoffen waarin residuen van bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in 
concentraties boven de MRL mogen niet verhandeld worden, ze voldoen immers niet aan de 
wettelijke voorschriften en zijn daarmee volgens het beleid van de NVWA ongeschikt in de zin van 
artikel 14 van de ALV. Als behalve de MRL ook nog de ARfD overschreden wordt is er sprake van 
een schadelijk levensmiddel. 
 
NVWA beleid in het kort en waar is het op gebaseerd? 
Indien een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidswetgeving voldoet wordt het door de 
NVWA beschouwd als een onveilig levensmiddel (dus óf schadelijk óf ongeschikt, zie boven) 
volgens de definitie in artikel 14 van de ALV. Met voedselveiligheidswetgeving wordt in dit geval 
bedoeld alle wetgeving die voortkomt uit de ALV met als basis overwegingen mbt 
voedselveiligheid. Ook Verordening Nr. (EG) 396/2005 inzake maximum residulimieten voor 
bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders verwijst in art. 1 naar de ALV. 
 
Deze interpretatie van de NVWA wordt voor wat betreft residuen van gewasbeschermingsmiddelen 
al jaren toegepast (NB wellicht ook bij andere domeinen maar daarover heeft de auteur niet 
voldoende kennis van om dit met stelligheid te kunnen zeggen), en dit NVWA beleid is nooit door 
de Europese Commissie of een andere lidstaat ter discussie gesteld.  
De interpretatie dat een levensmiddel waarin een MRL is overschreden een ongeschikt 
levensmiddel is, is echter niet letterlijk in de wet vastgelegd.  
 
Wel is in artikel 14, 7de lid van de ALV te lezen: 
Levensmiddelen die aan specifieke communautaire bepalingen betreffende voedselveiligheid 
voldoen, worden veilig geacht voor zover het de aspecten betreft die onder die specifieke 
communautaire bepalingen vallen. Dus andersom is het wel vastgelegd: als een levensmiddel aan 
de wettelijke voorschriften voldoet wordt het veilig geacht.  
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De NVWA hanteert al jaren mbt residuen het beleid dat als een levensmiddel niet veilig is dat het 
dan onveilig is volgens artikel 14 van de ALV. Dus als een levensmiddel niet aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, dan wordt het levensmiddel beschouwd als onveilig. 
 
Dit heeft dus 2 consequenties: 
1. Het levensmiddel mag niet verhandeld worden, maar dit mag sowieso niet als het niet aan de 
wetgeving voldoet. Dus wat dit betreft maakt de kwalificatie onveilig niet uit. 
2. Er is een meldplicht voor de bedrijven. Dit is een verplichting die voortvloeit uit het feit dat een 
levensmiddel als onveilig wordt bestempeld. Echter, de NVWA is van mening dat, behalve het uit 
levensmiddel uit de handel halen (wat sowieso moet), de andere verplichtingen in dit kader, 
namelijk leverancier en afnemer informeren, noodzakelijk zijn om herhalingen te voorkomen en de 
voedselveiligheid te borgen. De leverancier van het ongeschikte levensmiddel kan dan namelijk 
zijn overige afnemers informeren en actie ondernemen om herhaling te voorkomen. En de afnemer 
is geïnformeerd dat hij een levensmiddel heeft gekocht dat niet aan de wettelijke voorschriften 
voldoet, zodat ook hij de volgende keer alert kan zijn.  

Waar staat deze werkwijze? 
In het interventiebeleid IB SPEC 43, het interventiebeleid eet- en drinkwaren chemie, staat dat 
een levensmiddel waarin een MRL is overschreden wordt beschouwd als een ‘ongeschikt’ 
levensmiddel in de zin van de ALV en dat een levensmiddel waarin een ARfD is overschreden wordt 
beschouwd als schadelijk in de zin van de ALV. Dit interventiebeleid is openbaar en staat op de 
website van de NVWA. Het interventiebeleid is echter verouderd en is daarom in revisie. Het 
herziene interventiebeleid ligt op dit moment bij JZ voor de eindtoets (hierin is overigens voor 
residuen van bestrijdingsmiddelen niets veranderd).  
In dit interventiebeleid zijn voor residuen de volgende interventies opgenomen: De eerste keer dat 
in een levensmiddel een MRL overschrijding wordt aangetroffen dan krijgt het betreffende bedrijf 
een schriftelijke waarschuwing. Bij alle volgende, soortgelijke, overtredingen wordt een 
bestuurlijke boete opgelegd. Indien behalve de MRL ook nog de ARfD wordt overschreden, wordt 
direct een bestuurlijke boete opgelegd.  
Niet opgenomen in het herziene interventiebeleid (wel in het huidige interventiebeleid, maar straks 
wordt dit opgenomen in werkinstructies), en volgend uit de ALV, is dat bij een MRL overschrijding 
het betreffende levensmiddel uit de handel genomen dient te worden, en de afnemer(s) en 
leverancier(s) geïnformeerd dienen te worden. Bij een ARfD overschrijding moeten dezelfde acties 
worden uitgevoerd maar dan met meer prioriteit, dus onmiddellijk. De NVWA ziet hierop toe.  
 
 
Met betrekking tot fipronil: wat te doen met samengestelde levensmiddelen 
Het kan voorkomen dat er al samengestelde levensmiddelen geproduceerd zijn van een onveilige 
grondstof, zoals het geval is met eieren waarin fipronil is aangetroffen. Hoewel iedere melding en 
ieder incident een geval op zich is, en er altijd wordt gekeken wat voor die specifieke situatie de 
beste maatregelen zijn, is in de praktijk de handelswijze van de NVWA als volgt: 
 
De grondstoffen (in het geval van fipronil eieren en kippenvlees) die niet aan de wettelijke eisen 
voldoen mogen niet verhandeld worden en mogen niet (meer) gebruikt worden voor de productie 
van andere, samengestelde, levensmiddelen. 
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Voor samengestelde levensmiddelen waarin de verontreinigde grondstof is verwerkt en die al in 
de schappen lagen, of al geleverd waren aan afnemers, voordat de verontreiniging werd 
ontdekt wordt de volgende benadering gebruikt: 
 
• Als het gehalte van de betreffende stof in het samengestelde levensmiddel lager is dan de 

waarde die gelijk is aan de MRL voor de verontreinigde grondstof (in het geval van fipronil in 
eieren dus 0,005 mg/kg), dan hoeft het levensmiddel niet teruggeroepen te worden en mag 
dus verkocht worden. 

• Als het gehalte in het samengestelde levensmiddel hoger is dan de waarde van de MRL voor 
de grondstof moet het levensmiddel uit de handel genomen worden. Onveilig levensmiddel: 
ongeschikt 

• Als in het samengestelde levensmiddel het gehalte zo hoog is dat de gezondheidsnorm 
wordt overschreden (dit moet blijken uit een risicobeoordeling), moet het levensmiddel 
onmiddellijk (met meer prioriteit dan bij een ongeschikt levensmiddel) uit de handel worden 
gehaald en moet een publiekswaarschuwing overwogen worden. Onveilig levensmiddel: 
schadelijk 

 
Het gehalte van de stof in het samengestelde levensmiddel kan op 2 manieren vastgesteld 
worden: 
1. Berekend op basis van de receptuur en het gehalte van de stof in de ingrediënten. 
2. Via chemische analyse in een geaccrediteerd laboratorium. 
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Bijlage: Artikel 14 ALV 
 
1. Levensmiddelen worden niet in de handel gebracht indien zij onveilig zijn.  
 
2. Levensmiddelen worden geacht onveilig te zijn indien zij worden beschouwd als:  
a) schadelijk voor de gezondheid;  
b) ongeschikt voor menselijke consumptie.  
 
3. Bij de beoordeling of een levensmiddel onveilig is, worden de volgende punten in aanmerking 
genomen:  
a) de normale omstandigheden van het gebruik van het levensmiddel door de consument, alsmede 
in alle stadia van productie, verwerking en distributie, en  
b) de informatie die aan de consument wordt verstrekt, inclusief de informatie op het etiket, of 
andere informatie die algemeen voor consumenten beschikbaar is betreffende het vermijden van 
specifieke nadelige gezondheidseffecten van een bepaald levensmiddel of een categorie 
levensmiddelen.  
 
4. Bij de beoordeling of een levensmiddel schadelijk voor de gezondheid is, worden de volgende 
punten in aanmerking genomen:  
a) niet alleen het vermoedelijke onmiddellijke en/of kortetermijn- en/of langetermijneffect dat het 
levensmiddel heeft op de gezondheid van iemand die het consumeert, maar ook het effect op 
diens nakomelingen;  
b) de vermoedelijke cumulatieve toxische effecten;  
c) de bijzondere fysieke gevoeligheden van een specifieke categorie consumenten ingeval het 
levensmiddel voor die categorie consumenten bestemd is.  
 
5. Bij de beoordeling of een levensmiddel ongeschikt is voor menselijke consumptie, wordt bezien 
of een levensmiddel onaanvaardbaar is voor menselijke consumptie, gelet op het gebruik waarvoor 
het is bestemd, als gevolg van verontreiniging door vreemd materiaal of anderszins, of door 
verrotting, kwaliteitsverlies of bederf. 
 
6. Wanneer een onveilig levensmiddel deel uitmaakt van een partij of zending van dezelfde klasse 
of omschrijving, wordt aangenomen dat alle levensmiddelen in die partij of zending onveilig zijn, 
tenzij een uitvoerig onderzoek geen aanwijzingen oplevert dat de rest van de partij of zending 
onveilig is.  
 
7. Levensmiddelen die aan specifieke communautaire bepalingen betreffende voedselveiligheid 
voldoen, worden veilig geacht voorzover het de aspecten betreft die onder die specifieke 
communautaire bepalingen vallen.  
 
8. Het feit dat een levensmiddel voldoet aan de voor dat levensmiddel geldende specifieke 
bepalingen belet de bevoegde autoriteiten niet de nodige maatregelen te nemen om beperkingen 
op te leggen aan het in de handel brengen of te eisen dat het uit de handel wordt genomen indien 
er redenen zijn om te vermoeden dat het levensmiddel onveilig is, al voldoet het aan de 
bepalingen. 
 
9. Wanneer specifieke communautaire bepalingen ontbreken, worden levensmiddelen veilig geacht 
wanneer zij voldoen aan de specifieke bepalingen van de nationale levensmiddelenwetgeving van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de levensmiddelen in de handel zijn gebracht, voorzover 
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die bepalingen worden vastgesteld en toegepast onverminderd het Verdrag, in het bijzonder de 
artikelen 28 en 30.  

document 56



 
 
 

 
 
Besproken / afgestemd met: (betreffende divisies en/of directieonderdelen aankruisen) 

Onderdeel X gesproken met: Onderdeel X gesproken met: 

  -  JZ x    
Handhaven x  Communicatie   x   
Afd.  Incidententeam:  Strategie x  
   Beleid EZ x   
    Beleid VWS x   
    Anders    
        
BuRO   -     

Noot: Indien een onderdeel een afwijkend standpunt/advies heeft, dan dit hieronder bij ‘consequenties’ inhoudelijk weergeven. 

 
Samenvatting 
Gevraagd wordt een besluit tot publicatie op de NVWA website van eicodes van buitenlandse eieren 
boven MRL aanwezig op de Nederlandse markt. 
 
Consequenties 
Publicatie op de NVWA website van eicodes van buitenlandse eieren boven MRL aanwezig op de 
Nederlandse markt 

 
 
Beslispunt 
Op 3 augustus 2017 heeft de NVWA Nederlandse eicodes van eieren met een Fipronil gehalte boven 
MRL op haar website gepubliceerd. Daarna is deze lijst regelmatig geactualiseerd.  
Overwegende dat de NVWA Nederlandse eieren boven MRL en buitenlandse eieren op de Nederlandse 
markt boven MRL gelijk wil behandelen, is het logisch de eicodes van betreffende buitenlandse eieren 
op de NVWA website te plaatsen zolang de Nederlandse eicodes boven MRL daar ook worden 
gepubliceerd.  
Het gaat dan om buitenlandse eieren op de Nederlandse markt waarvan is gemeten dat zij een fipronil-
gehalte hebben boven MRL: 

- Gebleken uit monitoring door de NVWA (NVWA-monstername in de retail, analyse: boven MRL), 
gebaseerd op analyseresultaten van de NVWA. 

- Gebleken uit notificaties van andere landen in RASFFof  soortgelijke notificaties (Infosan, Food 
Fraud Netwerk, CVO-netwerk etc) 

Onderwerp 
:Publicatie eicodes buitenlandse eieren boven MRL op de 
Nederlandse markt 

Datum :23-8-2017 

Contactpersoon (auteur)  

Doel (besluitvorming, meningvorming, etc.) :besluitvorming door IG NVWA 
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Bij dit voorstel is de nota met duiding van het juridisch kader van Strategie/JZ d.d. 23/8 betrokken. 
 

 
  

 
Vervolgstappen / uitvoering 
Publiceren van de betreffende codes en actualiseren wanneer aan de orde in verband met beschikbaar 
komen nieuwe codes. 
In geval van afschaling in de toekomst worden Nederlandse en buitenlandse eieren gelijk behandeld.   
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Voorzitter, 

 

Minister Schippers heeft uw Kamer zojuist uiteengezet welke 

gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan fipronil in eieren, hoe de 

normen zijn voor fipronil in eieren en hoe de NVWA heeft gehandeld 

en gecommuniceerd toen dit middel in eieren werd aangetroffen. Zij 

heeft ook verduidelijkt hoe de verdeling van verantwoordelijkheden 

binnen het Kabinet is. Daarbij is duidelijk dat wij  verantwoordelijk 

zijn voor de wet- en regelgeving voor en het toezicht op 

voedselveiligheid. Daarnaast moeten wij gezamenlijk de 

toezichthouder in staat stellen haar taak uit te voeren. De primaire 

verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt echter niet bij de 

overheid, die ligt bij producenten. Ik zal daar zo nader op ingaan. 

Maar laat ik beginnen met zeggen dat er geen misverstanden moeten 

ontstaan over wie schuldig is aan de problematiek. De schuldigen zijn 

degenen die bewust fipronil hebben toegepast in stallen. Het is aan de 

rechter daarover te oordelen. 

 

Ik zal ingaan op de vragen van uw Kamer over het gebruik van 

fipronil in de pluimveehouderij, de economische gevolgen hiervan 

voor de sector, de signalen die de NVWA binnenkreeg in november 

en de gevolgen die daaraan zijn gegeven en ik zal de vragen 

beantwoorden die zijn gesteld over het algemene functioneren van de 

NVWA. 
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I. 

Laat ik allereerst zeggen dat deze hele affaire een hard gelag is voor 

pluimveehouders en de rest van de keten. Ik heb enkele 

pluimveehouders gesproken en die zeiden allemaal tegen mij dat ze 

Chickfriend hadden ingehuurd omdat ze de eigenaren vertrouwden. 

Soms bleek het bedrijf aangeraden door andere boeren of zelfs door 

professionals als de voerleverancier. Het logo van IKB Ei dat het 

bedrijf voerde, wekte ook vertrouwen. 

Wat dat betreft is dit een hele pijnlijke en zure les. Het blijkt helaas 

maar weer dat vertrouwen geen garantie is dat alles volgens de regels 

gebeurt. 

 

Laat ik u schetsen wat formeel de verantwoordelijkheid is die je hebt 

als voedselproducent. Die is vastgelegd in de Algemene 

Levensmiddelenverordening van de EU. In artikel 17 staat dat je zelf 

alle regels moet naleven maar dat je ook verplicht bent te controleren 

of anderen op jouw bedrijf de regels naleven. Wat had dat in deze 

specifieke situatie betekend? 

In de eerste plaats kun je geen genoegen nemen met het antwoord dat 

volgens mediaberichten Chickfriend zou hebben gegeven op vragen 

over de samenstelling van hun wondermiddel: “Dat is het geheim van 

de smid.” Je moet namelijk controleren welke stoffen worden 

toegepast op je bedrijf. Voor de bestrijding van bloedluis zijn maar 

twee stoffen toegelaten. Het middel DEGA 16, ook zonder 
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bijgemengd fipronil, is niet toegelaten. Het gebruik van DEGA 16 

voor de bestrijding van bloedluis is dus op zich al verboden. 

Daarnaast moeten plaagdierbestrijders volgens de wet een bewijs van 

vakbekwaamheid hebben. Ook daar was geen sprake van. 

 

Beide feiten waren te controleren. Toch hebben veel boeren dat niet 

gedaan. Misleid door de mooie praatjes, door het IKB-logo op de bus, 

door de aanbeveling van anderen of gewoon doordat de mannen de 

taal van de boeren spraken. En misschien was een oplossing tegen 

bloedluis ook wel zo gewild dat sommigen niet kritisch genoeg 

hebben gekeken. Voorzitter, ik kan het me als mens goed voorstellen 

hoe het kan gaan. Maar we moeten wel goed bekijken hoe dit op deze 

schaal mis heeft kunnen gaan. Niet alleen moeten we kijken naar de 

rol die boeren zelf hebben, maar ook bij sectororganisaties, bij IKB 

Ei, bij andere professionals zijn geen belletjes gaan rinkelen. Daarom 

hebben minister Schippers en ik ook aangegeven dat het onderzoek 

dat mevrouw Sorgdrager gaat doen breed moet kijken naar alle 

spelers in de voedselketen en naar alle verantwoordelijkheden. De 

boer, de hele keten, ondersteunende organisaties, de NVWA en de 

overheid. Om lessen te trekken voor de toekomst. 

 

Maar ik heb ook goed gehoord dat verschillende Kamerleden hebben 

gewezen op de verantwoordelijkheid van boeren zelf. Daarom wil ik 

ook het volgende toezeggen. Ik zal het initiatief nemen om samen met 

de landbouworganisaties en andere relevante ketenpartijen een 
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werkgroep te starten om samen te komen tot een plan om de 

zelfcontrole in de keten te versterken. Het gaat er dan om hoe we 

boeren kunnen ondersteunen om de verantwoordelijkheid te nemen 

die hen volgens de wetgeving toekomt en om de zelfcontrole in de 

keten te versterken. Je kunt dan denken aan eigen kwaliteitssystemen, 

aan sterkere kwaliteitscontroles door ketenpartijen maar ook aan 

betere communicatie en ondersteuning vanuit overheidsinstanties 

zodat je als boer ook makkelijker controles kunt uitvoeren. Ik leg dat 

uitdrukkelijk niet alleen bij de boeren en hun organisaties neer, maar 

de overheid moet hierbij echt als partner ondersteunen om die 

zelfcontrole te versterken. Zeker na het wegvallen van de 

productschappen. 

 

 

II. 

Voorzitter, 

Mensen hebben natuurlijk ook de vraag of de NVWA eerder had 

kunnen ingrijpen en of de problematiek dan niet minder groot was 

geweest. Dat is een logische vraag. Minister Schippers is zojuist 

ingegaan op de periode van juni tot nu, maar er gaat ook aandacht uit 

naar de signalen die in november bij de NVWA binnenkwamen. Laat 

ik eerst de context schetsen. Er komen bij de NVWA opgeteld wel 

18.000 signalen binnen. Die worden allemaal beoordeeld. Enkele 

honderden komen terecht bij de Opsporingsdienst. In onze brief van 

gisteren hebben wij u iets meer kunnen vertellen over de signalen die 
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er in november waren. Vrijwel gelijktijdig kwamen er toen twee 

soortgelijke signalen binnen. Die sloten aan bij informatie die kort 

daarvoor beschikbaar was gekomen als bijvangst in een strafrechtelijk 

onderzoek in Nederland naar andere feiten. De NVWA heeft die 

informatie gebundeld tot één signaal en dat verder als zodanig 

behandeld. Er is een informatief onderzoek gestart en men heeft een 

paar weken daarna op basis van de feiten BuRO gevraagd om een 

beoordeling van het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid. 

BuRO heeft dat bestudeerd op basis van op dat moment bekende 

informatie en is in januari tot de conclusie gekomen dat geen sprake 

was van een acuut gevaar voor de volksgezondheid dat onmiddellijk 

optreden noodzakelijk maakte. Daarom is besloten de zaak verder 

strafrechtelijk te onderzoeken. 

 

Het is begrijpelijk dat veel mensen zich nu afvragen of toen niet een 

andere conclusie had moeten worden getrokken. Het zijn logische 

vragen op basis van wat we nu weten. BuRO heeft zelf al aangegeven 

dat men met de kennis die er nu is een ander advies zou hebben 

gegeven, maar wijst er op dat die kennis er begin dit jaar nog niet 

was. Er moet echt gedegen en zorgvuldig gekeken worden naar de 

destijds beschikbare informatie en de wijze van beoordeling om te 

kunnen bepalen welke lessen hieruit geleerd kunnen worden. Daarom 

hebben minister Schippers en ik in de brief van 10 augustus ook 

aangegeven dat de informatie die in november bij de NVWA bekend 
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was en de daarop volgende stappen onderdeel zullen uitmaken van het 

onderzoek van de commissie Sorgdrager. 

 

Verschillende Kamerleden hebben gevraagd of boeren of hun 

sectororganisaties op basis van de informatie van november niet 

hadden kunnen worden gewaarschuwd. In geval van een 

strafrechtelijk onderzoek kan en mag informatie niet worden gedeeld 

met derden om te voorkomen dat mogelijke verdachten daar garen bij 

kunnen spinnen. Daarnaast geldt ook in dit specifieke geval dat in 

november nog niet duidelijk was op welke schaal fipronil werd 

toegepast, hoeveel personen en bedrijven betrokken waren bij de 

mogelijke strafbare feiten en ook niet of de boeren waarbij het middel 

werd toegepast daar al of niet weet van hadden. Dat soort zaken 

blijken pas uit onderzoek. Het zal dus voor het OM en de 

opsporingsdiensten buitengewoon lastig zijn om signalen te delen 

over mogelijk strafbare praktijken. Toch wil ik u toezeggen dat er 

overleg gaat worden gevoerd tussen de sectororganisaties en de 

NVWA om te bezien of op een of andere manier signalen kunnen 

worden afgegeven. In dat gesprek zal ook worden betrokken hoe de 

signalering vanuit de sector naar de NVWA versterkt kan worden. We 

weten niet of het anders kan, maar we willen het naar aanleiding van 

deze casus in elk geval verkennen. 
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III 

Ik zal nu in gaan op de (economische) gevolgen die deze crisis heeft 

voor de sector. De eerste indicatie van de directe schade voor de 

bedrijven die zijn stilgelegd betreft in totaal ruim 33 miljoen. Daar 

komen wellicht nog kosten bij. Daarnaast is het de vraag hoe snel de 

markt zich zal herstellen. Ondanks de formele verantwoordelijkheid 

die ik zojuist heb geschetst zei ik al dat het voor de individuele 

getroffen boeren, maar ook voor de partijen verderop in de keten, 

zoals de eierpakkers wel een ongelooflijk hard gelag is. Dat wil ik 

hier nogmaals herhalen.  

 

In het intensieve contact tussen de sector en mijn departement heeft 

de vraag hoe we de schade zo veel mogelijk konden beperken dan ook 

altijd centraal gestaan. Ik heb met de sector afgesproken de volgende 

maatregelen te nemen om te helpen: 

• om de liquiditeitspositie van de bedrijven te verzachten krijgen 

zij een half jaar uitstel van betaling voor de premies aan het 

diergezondheidsfonds 

• om dezelfde reden heb ik met de staatssecretaris van Financiën 

afgesproken dat de bedrijven uitstel van betaling krijgen voor 

hun belastingverplichtingen voor de duur van maximaal 12 

maanden 

• de betreffende bedrijven krijgen voorlopig ook geen rekeningen 

voor retributies van de NVWA  
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• er kan gebruik gemaakt worden van uitstel van betaling van de 

aflossing voor kredieten die zijn gegeven op basis van de 

borgstelling mkb Landbouwkredieten  

• voor nieuwe kredieten, bijvoorbeeld voor de opzet van nieuwe 

leghennen, kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de 

borgstellingsregeling waardoor het risico voor banken wordt 

verlaagd 

• we zijn bereid ook de garantieregeling werkkapitaal in te zetten, 

indien daar behoefte aan bestaat bij de banken; die behoefte is er 

overigens nu niet, banken hebben aangegeven maatwerk te 

willen leveren voor bedrijven die in de kern gezond zijn en alle 

getroffen bedrijven voorlopig te zullen voorzien van voldoende 

liquiditeit om rekeningen te kunnen betalen  

• ik heb 2 ton beschikbaar gesteld om onderzoek te kunnen 

financieren naar bijvoorbeeld het schoonmaken van de stallen, 

bij najaarsnota regelen we dat formeel, zodat dergelijke 

onderzoeken niet worden opgehouden door de vraag wie de 

rekening betaalt. Laatste bericht is dat uit dergelijke 

onderzoeken is gebleken dat fipronil het meest effectief kan 

worden afgebroken met waterstofperoxide wat een belangrijke 

doorbraak is voor pluimveehouders. 

• het ministerie van EZ heeft geregeld dat mest kan worden 

afgevoerd naar Moerdijk, tevens spelen we een rol bij overleg 

met Rendac over de vernietiging van eieren en gedode kippen en 
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bij overleg met slachterijen en buurlanden om de slacht van niet-

besmette leghennen van besmette bedrijven mogelijk te maken. 

• tot slot heb ik Wageningen Economic Research gevraagd de 

economische impact van deze crisis te berekenen zodat we 

gezamenlijk zicht hebben op de totale schade. 

 

 

Daarnaast was en is het natuurlijk belangrijk om afzet veilig te stellen 

en het consumentenvertrouwen in met name Duitsland te herstellen. 

Ik heb op vrijdag 4 augustus om tafel gezeten met vertegenwoordigers 

van de pluimvee- en de eiersector en daar afgesproken dat ik waar 

mogelijk ook persoonlijk zou ondersteunen om het vertrouwen in de 

Duitse markt te herstellen. In de afgelopen weken hebben we 

regelmatig verder overleg gevoerd om dat vorm te geven; het 

bedrijfsleven kiest het moment. We hebben gezamenlijk zowel een 

communicatie- als een promotieplan vormgegeven. Verschillende 

leden van uw Kamer vroegen om zo’n promotieplan, terecht en daar 

zijn we dus al druk mee bezig. Qua financiering bekijken we 

momenteel de mogelijkheden van Europese middelen en ik zeg u toe 

de bestaande middelen voor exportpromotie in mijn eigen begroting te 

benutten om de promotie van Nederlandse eieren extra te 

ondersteunen. 

 

Met mijn Duitse ambtgenoot heb ik intensief contact onderhouden en 

afgesproken zo goed mogelijk informatie uit te wisselen en de 
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communicatie richting consumenten zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Ook hebben we afgesproken liaisions aan te stellen voor 

contact tussen onze autoriteiten. 

 

Dit alles laat onverlet dat een compensatie van de geleden schade niet 

tot de mogelijkheden behoort. Er lijden helaas vaker bedrijven schade 

door onoirbare praktijken en de overheid is niet in staat voor alle 

bedrijven de schade daarvan te compenseren. 

 

Sommigen van u vroegen naar de beslissing van België om deze 

mogelijkheid wel te onderzoeken. Wij twijfelen ernstig aan de 

verenigbaarheid van die beslissing met de Europese staatssteunkaders 

omdat in dit geval strikt genomen geen sprake lijkt van overmacht 

maar van financiële schade die veroorzaakt is door menselijk 

handelen, dus we zullen scherp in de gaten houden hoe de Belgen en 

de Commissie daar verder mee omgaan. 

 

(Extra argumenten: bij muizenplaag en water- en hagelschade ook 

over gesproken, toen ook geen schadecompensatie door de overheid 

en dat was overmacht door de natuur; in dit geval door menselijk 

handelen, daarvoor is de gebruikelijke weg om privaat schade te 

claimen. Ik realiseer me dat dat mogelijk weinig soelaas zal bieden, 

maar voor de overheid zou schadecompensatie een precedent creëren, 

want waarom in deze situatie wel en in andere situaties waar 
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bedrijven schade lijden door onoirbare praktijken die niet inbaar is bij 

de veroorzakers niet? 

Bij vraag over verantwoordelijkheid NVWA: de juridische 

verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij de 

producenten. Ik heb straks uiteengezet dat die ook het een en ander 

had kunnen controleren. De toezichthouder, of het nu de politie is of 

de NVWA, is nooit verantwoordelijk voor schade die ontstaat door 

illegale activiteiten. 

En steeds terug naar wat ik wel doe.) 

 

 

III. 

 

 

Voordat ik naar de specifieke vragen ga wil ik als reactie op de vragen 

vanuit uw kamer nog ingaan op het algemene functioneren van de 

NVWA. De minister van VWS is uitgebreid ingegaan op het verloop 

van de hele kwestie. Het door ons aangekondigde onderzoek moet 

ook zorgvuldig beoordelen hoe de NVWA gehandeld en 

gecommuniceerd heeft.  

 

Tegelijk is door sommigen, ook vandaag in deze Kamer, 

gesuggereerd dat de NVWA niet opgewassen zou zijn tegen een 

voedselcrisis als deze als gevolg van de bezuinigingen in het verleden. 

Zoals minister Schippers ook al heeft aangegeven herkennen wij ons 
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niet in dat beeld. De NVWA heeft gehandeld zoals je van de NVWA 

mocht verwachten. Samen met minister Kamp ben ik bij de NVWA 

langs geweest en ik wil vanaf hier ook graag een compliment geven 

aan alle mensen die daar (onder soms moeilijke omstandigheden) heel 

hard werken en onder een vergrootglas liggen. 

 

Het is wel juist dat voorgaande kabinetten vrij fors hebben bezuinigd 

op de NVWA. Dit kabinet kwam, mede op basis van het rapport van 

de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de paardenvleesaffaire in 

2013 tot de conclusie dat het toezicht onder een aanvaardbaar niveau 

dreigde uit te komen en nam het initiatief tot het verbeterplan en 

zorgde (naast een incidentele impuls) voor een budgettaire plus van 

33 miljoen structureel. In november 2015 constateerde ik dat ondanks 

deze budgettaire impuls er nog altijd sprake was van een structureel 

tekort bij de NVWA. Daarom is de efficiency van de NVWA 

doorgelicht en is het takenpakket dat de NVWA herijkt om de kosten 

van toezicht en het beschikbare budget met elkaar in balans te 

brengen. De minister van VWS en ik hebben toen opnieuw 23 miljoen 

structureel toegevoegd aan de begroting van de NVWA. Daarmee 

heeft dit kabinet totaal 56 miljoen euro structureel extra vrijgemaakt 

voor de NVWA op een begroting van om en nabij 300 miljoen. Dat is 

een hele forse impuls geweest. Desondanks heeft u in de 

beantwoording van uw vragen door minister Schippers en mij kunnen 

lezen dat wij het in de rede vinden liggen te overwegen dit 
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verbetertraject gepaard te laten gaan met een verdere financiële 

versterking van de NVWA. Dat is echter niet meer aan dit kabinet. 

 

Naast de financiële kant van het verhaal heeft u in december 2016 het 

nieuwe plan NVWA 2020 ontvangen dat bedoeld is om de 

toezichthouder de komende jaren kwalitatief verder te versterken. 

Meer risicogericht, meer op kennis en data gebaseerd, een modernere 

manier van toezicht houden. Maar ook in de toekomst is het zaak 

scherp te houden dat de NVWA zo goed mogelijk in beeld brengt 

waar risico’s zitten, waar mogelijk iets mis gaat en wanneer 

misstanden aan het licht komen, direct ingrijpt. De NVWA is hard aan 

de slag is met het verbeterplan,  de reorganisatie is per 1 juli is 

afgerond en de processen, werkwijze, cultuur en ICT worden nu 

aangepakt. Per 1 juli is de nieuwe inspecteur-generaal begonnen, Rob 

van Lint. Gelet op zijn kwaliteiten en zijn ervaring eerder binnen de 

rijksoverheid heb ik daar zeer veel vertrouwen in. 

 

Vragen over labcapaciteit en doorlooptijden: 

 

 

Vragen over contact met België: 

Op 9 augustus maakte de Belgische overheid een vertrouwelijke nota 

van de NVWA publiek en deed de Belgische minister een foutieve 

bewering over de informatie die daarin stond. Dat was een kwalijke 

zaak, daarom heb ik de dag erna mijn Belgische collega daar ook op 
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aangesproken. Bovendien was en is mijn beeld dat onze autoriteiten 

en opsporingsdiensten goed samenwerkten. Ik wil er verder geen 

woorden meer aan vuil maken. Het is goed dat we met elkaar onder 

regie van de Europese Commissie gaan bespreken hoe de informatie-

uitwisseling hoort te gaan en hoe die is gegaan zodat we daarvan 

leren. 
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Scenario lab uitslagen bemonstering eieren 
 
Vrijdag; Negatief of verdacht 
 
Negatief: 
Opstellen brief bemonsterde pluimveehouders door  en . 
Als extra informatie opnemen dat het middel Fipronil niet toegestaan is bij de bestrijding van 
bloedluis. 
 
Verdacht: 
Overleg voorbereiding uit te zetten acties: , JZ, persvoorlichting, 
Buro, BPZ, , , ,  
• Communicatie naar departementen (Buro IG) 
• Communicatie naar betrokken bedrijven 
• Communicatie Branches 
• Inzet inspecteurs 
• Tracering 
• Bedrijven behandeld door  Chickfriends in juni/mei 
• Persvoorlichting 
• Bestuursrechtelijke  Maatregelen 
• Advies BURO   
• Etc…… 
 
 
Zaterdag 
 
Negatief: 
Opstellen brief bemonsterde pluimveehouders door  en . 
Als extra informatie opnemen dat het middel Fipronil niet toegestaan is bij de bestrijding van 
bloedluis. 
 
Positief: 
• Kippen en eieren laten blokkeren op bedrijf 
• Recall laten inzetten door bedrijf 
• Toezicht op recall dmv steeksproefgewijze fysieke controles en het volgen van meldingen 
• Kippen worden pas vrijgegeven als proefslachtingen negatief zijn 
• NVWA kan onderzoeken en kosten verhalen op de pluimveehouders 
• Bekijken mogelijkheden inzet NCAE inspecteurs bij tracering 
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1

Scenario 1: Geen behandeling
Situatie
• Uit monsteranalyse blijken stallen van 

bedrijf vrij van verontreiniging (conform)
Actie
• Vrijgave van stallen met conforme 

monsteranalyse door inspecteur NVWA

1

01 02

Locatie A

Scenario 2: Onderscheid Locaties Behandeling
Situatie
• Uit monsteranalyse blijkt een locatie van 

bedrijf niet vrij van verontreiniging (niet-
conform)

• Deze locatie is echter geografisch 
gescheiden van de rest van het bedrijf, wat 
wel vrij is van verontreiniging

• De locaties hebben ieder een volledig eigen 
verwerking, stempelautomaat en opslag

Actie
• Vrijgave Locatie A met conforme 

monsteranalyse door inspecteur NVWA op 
geleide van de verklaring van 
VERIN/ISACERT

• Locatie B: zie Scenario 3 of 4
Voorwaarden

Monitoring

2

0201

Locatie A

0403

Locatie B

> Sorteren
> Stempelen
> Opslag

> Sorteren
> Stempelen
> Opslag

Scenario 3 Onderscheid stallen
Situatie
• Op 1 locatie zowel behandelde als onbehandelde 

stallen
• Stromen zijn aantoonbaar gescheiden
• Stallen zijn fysiek gescheiden
• Iedere stal heeft een volledig eigen verwerking, 

(eierpakmachine en stempelaar) en opslag 
en/of; 

• Er kan duidelijk onderscheid gemaakt worden op 
ei-kleur

Actie
• Vrijgave van stallen met conforme 

monsteranalyse door inspecteur NVWA
• op geleide van de verklaring van 

VERIN/ISACERT
Voorwaarden
• Fysiek gescheiden verwerking en opslag en 

aanduiding partijen
Monitoren dagproductie
• Aantallen afvoer Rendac is gelijk aan productie 

stal en aantallen ontvangst Rendac
• Aantallen levering is gelijk aan productie stal en 

ontvangst afnemer

3

0201

Locatie A

0201

Locatie A

> Sorteren
> Stempelen
> Opslag

Scenario 4: Geen onderscheid stallen
Situatie
• Op 1 locatie zowel behandelde als 

onbehandelde stallen
• Stromen kunnen niet afdoende aantoonbaar 

worden gescheiden

Actie
• Verzamelen eieren voor afvoer naar Rendac
Monitoring
• Aantallen afvoer Rendac is gelijk aan 

productie locatie (totaal van stallen) en 
aantallen ontvangst Rendac

4

0201

Locatie A

> Sorteren
> Stempelen
> Opslag
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Paraaf 

IG NVWA 

 

 

 

Medeparaaf 

 

 

BBR-paraaf 

  

 

 

Aanleiding 

In bijgaande Kamerbrief geeft u uitleg aan de TK over de ontwikkelingen bij 

fipronil in eieren. 

 

Advies 

U kunt bijgaande Kamerbrief afdoen. 

 

Toelichting 

 In de brief geeft u een overzicht van de genomen acties sinds 28 juni. 

 Vandaag worden alle definitieve uitslagen van de genomen monsters op de 

geblokkeerde bedrijven bekend en gepubliceerd op de website van de NVWA. 

 De sector is boos over de algemene uitspraak van de plv. IG dat mensen zelf 

moeten bepalen of ze willen wachten met eieren eten tot zondag a.s. De NVWA 

brengt dan ook een persbericht uit om helderheid te geven over alle eieren 

boven de Maximum Residu Limiet (MRL) van alle circa 180 door de NVWA 

geblokkeerde bedrijven. 

 Het gaat er vooral om dat consumenten de eieren die ze reeds in huis hebben 

te checken op einummers, eieren boven MRL-waarden zijn al niet meer te koop 

vanwege de blokkering van de besmette bedrijven. 

 Er zijn nog een tiental ‘zelfmelders’ die nu bemonsterd worden. Deze zijn ook 

geblokkeerd. Uitslagen daarvan volgen zo snel mogelijk later deze week.  

 

U heeft tevens verzocht om een toelichting op de tijdslijn van de fipronilzaak bij 

de NVWA. Deze treft u hierbij ter informatie aan: 

 In november 2016 kwam voor het eerst een tip binnen bij de NVWA over het 

gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dat signaal is aan 

de NVWA-IOD doorgegeven, die het heeft opgewerkt tot een zogenaamd 

preweegdocument ter voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek naar het 

illegaal gebruik van fipronil. Op 24 april 2017 is het preweegdocument 

besproken en geaccordeerd in het selectieoverleg met het Openbaar Ministerie. 

Vervolgens is verder gewerkt aan het voorbereiden van strafrechtelijk 

onderzoek naar het bedrijf. Er is in deze periode gesproken met BuRO over 

mogelijke risico’s, maar op dat moment was echter niet bekend dat het middel 

in kippen of eieren terecht zou komen. 
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 Op 19 juni 2017 kwam bij de NVWA een informeel signaal uit België van de 

FAVV binnen dat er eieren op een Belgisch leghenbedrijf waren aangetroffen 

waarin Fipronil zit. Mogelijke bronnen voor de besmetting waren twee 

Nederlandse bedrijven: een veevoederbedrijf en een servicebedrijf voor o.a. de 

bestrijding van bloedluis bij kippen. Vraag aan de NVWA was of deze twee 

bedrijven in negatieve zin in beeld waren. Bij nader onderzoek door de 

NVWA bij het veevoederbedrijf zijn geen residuen van fipronil aangetroffen. De 

vermoedelijke oorzaak was de stof DEGA 16, dat gebruikt is bij de bestrijding 

van bloedluis.  

 Op 20 juni is een melding door een particulier bij de NVWA gedaan over 

vermoedens van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de bestrijding van 

bloedluis door een pluimvee servicebedrijf in het midden van het land. 

 Op 28 juni kwam het verzoek vanuit België aan de NVWA om onderzoek te 

doen op het Nederlandse servicebedrijf naar de betreffende stof. 

 Op 7 juli hebben twee inspecteurs een inspectie uitgevoerd bij het servicebedrijf 

met als resultaat: In Nederland niet-toegelaten biociden aangetroffen. De 

administratie is in het verlengde hiervan in beslag genomen. Daarnaast is 

ongeveer 2 ton toegelaten middelen aangetroffen waarvoor de vereiste 

vergunning ontbrak. Deze moet het bedrijf afvoeren. Er werd geen fipronil 

aangetroffen. Ook het middel DEGA-16 werd niet aangetroffen. Er zijn 

verschillende monsters genomen. Uit de administratie van het servicebedrijf 

bleek dat 8 pluimveebedrijven in Nederland en 1 bedrijf in Duitsland in juli zijn 

behandeld tegen bloedluis door dit servicebedrijf.  

 De bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten 

producten), zijn meegenomen in strafrechtelijk onderzoek tegen dit 

servicebedrijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 

de Officier van Justitie (OvJ). Over de uitkomsten kunnen geen mededelingen 

worden gedaan. 

 Op maandag 17 juli is overleg geweest tussen OM, IOD en de inspecteurs van 

de verschillende lopende handhavingsonderzoeken naar fipronil.  

 Op 18 juli is de casus opgeschaald naar incident. 

 Op 19 juli zijn de monsters genomen op de 8 bedrijven die in juli waren 

behandeld door het servicebedrijf.  

 Op 22 juli zijn 7 van de 8 bedrijven geblokkeerd voor kippen, eieren en mest 

vanwege de positieve uitslagen van de eimonsters. 

 Op 25 juli is door de NVWA besloten circa 180 bedrijven die in 2017 zijn 

behandeld tegen bloedluis door dit pluimveeservicebedrijf, te blokkeren en te 

bemonsteren. 
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 Overzicht FIPRONIL 
Gezamenlijke tijdlijn NVWA/VWS/EZ 
(versie 22 augustus 2017) 

  
November/ 
december 2016 

In november 2016 ontvangt de NVWA 3 signalen over het gebruik van Fipronil in pluimveestallen ter 
bestrijding van bloedluis: 
- 9 november : informatie uit een lopend strafrechtelijk onderzoek van de IOD wordt afgeschermd vrijgegeven 
binnen de IOD via het team Criminele Inlichtingen van de NVWA-IOD. De namen worden genoemd van een 
Nederlands bedrijf (genoemd wordt Stalreiniging Barneveld, website www.chickfriends.nl) en een natuurlijke 
persoon, die gebruik zouden maken van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouderijen.  
- 17 november : De NVWA ontvangt een anonieme tip over het op grote schaal gebruiken van  fipronil  in 
kippenstallen  
- 18 november: anonieme melding via  het Meldpunt Misstanden Vleesketen van de NVWA dat een bedrijf 
fipronil levert aan een Nederlands bedrijf (ChickFriend of ChickClean), die deze stof gebruikte ter bestrijding 
van bloedluis bij pluimvee  

• Alle 3 signalen blijken te kunnen worden gerelateerd aan het bedrijf ChickFriend  
• De NVWA IOD besluit deze 3 signalen te bundelen tot 1 signaal en start met een informatief onderzoek naar 

de strafbaarheid van de handelingen van het bedrijf.  
•  Medewerkers van de IOD/NVWA doen bij Toezicht navraag naar de schadelijkheid van fipronil als deze stof 

wordt gebruikt bij de behandeling van bloedluis in de pluimveesector .  Uit deze gesprekken blijkt dat er 
beperkte kennis was over de schadelijkheid voor de mens.  

12 december • Op 12 december 2016 wordt de door NVWA-IOD verzamelde informatie besproken met het OM waar wordt 
afgesproken nader onderzoek te doen naar de ernst van het gebruik van fipronil. 

22 december 2016 • NVWA-IOD stelt BuRO per email de vraag: ”Bestaat er een direct (acuut) gevaar voor de volksgezondheid als 
fipronil is gebruikt bij de behandeling van bloedluis in de pluimveesector? Want ik zag in de literatuur dat 
fipronil mogelijk in eieren en het vlees terug te vinden is. Wat is de schadelijkheid hiervan?” 

2 januari 2017 • NVWA-IOD legt bovengenoemde vraag via de lijn (teamleider) voor aan BuRO. Indien er namelijk een acuut 
risico is voor de volksgezondheid zal de NVWA een spoedprocedure starten door zowel Toezicht als de IOD. 

12 januari 2017 • BuRO reageert per email op de gestelde vraag.  
• BuRO laat weten verkennende vragen uitgezet te hebben bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), namelijk 
de vraag of fipronil als biocide mag worden gebruikt in de pluimveehouderij.  Duidelijk werd dat dat niet het 
geval was en indien fipronil zo zou worden ingezet, er sprake is van een overtreding. Ook werd bekend dat er 
een biocidedossier over fipronil is bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA).  

• Mede op basis van een eerdere risicobeoordeling over fipronil van RIVM/RIKILT in 2012 komt BuRO tot de 
conclusie dat er  aanleiding is voor nader onderzoek naar het gebruik van fipronil in pluimveestallen. 

• Deze informatie is doorgegeven aan de IOD met het verzoek om zodra er meer informatie is over de 

document 69

http://www.chickfriends.nl/


2 
 

Tijdlijn Fipronil 22 augustus 2017 
 

blootstelling weer terug te komen bij BuRO.  
30 januari 2017 • Vervolggesprek tussen NVWA-IOD en BuRO. 

• Tijdens dit gesprek blijktk dat fipronil wel als schadelijke stof bekend wis, maar dat er geen informatie is over 
het gebruik van fipronil bij pluimvee. Toen was dus nog niet bekend of  het middel via het reinigen van de 
stallen in kippen of eieren terecht zou kunnen komen. Geoordeeld wordt dat er geen sprake is van een 
acuut gevaar voor de volksgezondheid dat onmiddellijk optreden noodzakelijk maakt. 

• Door het ontbreken van een acuut gevaar wordt besloten tot het behandelen van de casus volgens het 
reguliere werkproces van de NVWA-IOD. 

• Op basis van het gesprek van 30 januari  wordt de conclusie getrokken dat het opwerken van de informatie 
van de IOD als voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek aan de orde is, omdat fipronil een niet-
toegelaten stof is voor de bestrijding van bloedluis in de pluimveesector. 

• De IOD heeft het signaal daarna volgens haar reguliere procedures (dus geen spoedprocedure) opgewerkt 
tot een zogenaamd preweegdocument ter voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek. 

Maart 2017 • In maart 2017 is fipronil door de douane aangetroffen op Schiphol.  
De vermoedelijke bestemming was het bedrijf in België waar het 

ontsmettingsmiddel werd ingekocht door Chickfriend.  
Dit wordt verder onderzocht in het strafrechtelijke onderzoek. 

24 april 2017  • Het preweegdocument (inclusief de informatie die de IOD over fipronil binnen de NVWA had verzameld) wordt 
besproken en geaccordeerd in het selectieoverleg met het OM. 

• Besluit tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek door de IOD (olv OM). 
• Het strafrechtelijk onderzoek wordt in voorbereiding genomen. 

19 juni 2017  • NVWA ontvangt (informeel per email)  een bericht uit België van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat er eieren op een Belgisch leghenbedrijf waren aangetroffen waarin 
fipronil zit. 

• Uit de administratie van het leghenbedrijf blijkt mogelijke betrokkenheid van twee Nederlandse 
bedrijven: een veevoederbedrijf en een servicebedrijf voor o.a. de bestrijding van bloedluis bij kippen 
(Chickfriend). 

• FAVV vraagt in de email aan NVWA: “Zijn bedrijf X of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve 
zin in beeld gekomen of beschikken jullie over bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? ” 

20 juni  • Er wordt via het meldingsysteem MOS van de NVWA een melding door een particulier gedaan over 
vermoedens van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de bestrijding van bloedluis door een pluimvee 
servicebedrijf in het midden van het land. De melding wordt doorgegeven aan de betreffende 
domeincoördinator. 

•  
22 juni NVWA stuurt de FAVV een email waarin zij aangeeft de op 19 juni gevraagde informatie op te vragen en terug 

te koppelen. 
26 juni • FAVV laat per email weten controle verricht te hebben bij een Belgisch bedrijf. Vraagt of NVWA al meer 
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informatie heeft over mogelijke fraude bij betrokken NL bedrijven. 
28 juni  • NVWA geeft FAVV per email antwoord op de vraag van 19 juni en schrijft geen aanwijzingen te hebben 

dat de betrokken bedrijven op een of andere wijze negatief in beeld zijn. FAVV laat op basis van  nader 
onderzoek per email weten geen aanwijzingen te hebben voor fraude door betrokken Belgische bedrijven. 
FAVV geeft aan dat het onderzoek zich nu richt op Chickfriend. 

• FAVV vraagt NVWA onderzoek te doen naar de administratie van Chickfriend, c.q om de uitgaande 
facturen (of werkbonnen) van behandelingen door Chickfriend op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden. 

• FAVV adviseert NVWA tenslotte bij Chickfriend te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere 
diergeneesmiddelen. 

28-30 juni  • Afstemming tussen NVWA en ILT over toezicht op biocidegebruik door het bestrijdingsbedrijf. Aanleiding 
voor contact is de veronderstelling dat het om een professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijf gaat, dat onder 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu/ILT-toezicht valt. ILT geeft echter aan dat het 
pluimveeservicebedrijf de vereiste vergunningen niet heeft en daarom niet als professionele bestrijder onder 
het ILT-toezicht valt.  
Aangezien de toepassing bij pluimveebedrijven plaatsvindt, is afgesproken dat de NVWA in actie komt. 

3 juli • Gedurende de week van 3 juli: voorbereiding onderzoek (Toezicht) om inzage te krijgen in de 
administratie van het pluimveeservicebedrijf conform verzoek van FAVV 

7 juli  Inspectie bij Chickfriend en (gedeeltelijke) inbeslagname administratie: 
• Er is een inspectie uitgevoerd bij het servicebedrijf (Chickfriend): 

Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) van het Toezichtsteam Gewasbescherming voeren een inspectie uit 
bij het pluimveeservicebedrijf, maar treffen daar geen fipronil aan. Wel wordt circa 2 ton biociden 
aangetroffen die in Nederland niet zijn toegelaten. 

• Gezien de bevindingen wordt een strafrechtelijk onderzoek door de inspectie (Toezicht) ingesteld. 
Daarbij wordt de administratie van het bedrijf (deels) in beslag genomen. 

• Vanaf dat moment kan alleen door de Officier van Justitie gecommuniceerd worden over het onderzoek op 
het pluimveeservicebedrijf. 

• Uit de administratie van het servicebedrijf blijkt dat 8 pluimveebedrijven in Nederland en 1 bedrijf in Duitsland 
in juli zijn behandeld tegen bloedluis door dit servicebedrijf.  

• Er worden monsters genomen op het bedrijf (test op de aanwezigheid van fipronil en het middel DEGA-16). 
 

10 juli •  

 
10 juli • Er worden opnieuw monsters genomen op  het bedrijf (Chickfriend) 
11 juli • NVWA interne informatie-uitwisseling over lopend onderzoek nav vraag FAVV.   

• Toezicht zoekt contact met de IOD via het Fraude Expertise Knooppunt (FEK) van de NVWA voor 
ondersteuning bij het strafrechtelijk onderzoek van Toezicht. Dan blijkt de samenloop met het strafrechtelijk 
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onderzoek dat de IOD in voorbereiding heeft. Een afspraak voor de volgende dag wordt gemaakt. 
12 juli • De bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten producten) zijn besproken met de IOD via 

het Fraude Expertise Knooppunt.  Afgesproken wordt om een overleg met de OvJ te organiseren, dat vindt 
plaats op 17 juli (zie daar). 

12 juli • Er worden opnieuw monsters genomen op  het bedrijf Chickfriend. 
13 juli • Terugkoppeling NVWA aan FAVV nav het onderzoek op  het pluimveeservicebedrijf. Inhoud: het 

onderzoek heeft plaatsgevonden bij het pluimveeservicebedrijf. De eindverantwoordelijke in Nederland is het 
Openbaar Ministerie en niet de NVWA. Voor de verstrekking van de gevraagde gegevens is een 
Europees Onderzoeksbevel nodig (EOB, voorheen rechtshulpverzoek). Deze kan door een Belgische Officier 
van Justitie worden gedaan aan het Nederlands OM. 

17 juli • Telefonisch verzoek van FAVV aan NVWA om de gevraagde informatie zsm te delen. Dit verzoek 
wordt ingebracht in het overleg met OvJ dat die middag plaatsvindt/ 

17 juli • Overleg geweest tussen OM, IOD en de inspecteurs van de verschillende lopende 
handhavingsonderzoeken naar fipronil. De verschillende lopende onderzoeken naar fipronil worden met elkaar 
gedeeld.  

Er is overleg over de bemonstering van de 8 
leghennenbedrijven in Nederland.  

• OvJ-NL, heeft nav overleg met NVWA-inspecteurs en NVWA-IOD, aangegeven met spoed een 
Europees Onderzoeksbevel te willen ontvangen uit België.  

18 juli • Alerteringsoverleg NVWA waarin wordt besloten tot opschaling naar incident. 
18 juli • Incidentenoverleg NVWA. Incidententeam, rollen en agenda worden besproken. Vooralsnog komt het 

Incidententeam elke dinsdag en donderdag bij elkaar. Monsterplan wordt opgesteld en besproken. Afstemming 
met NVWA-Lab. 

18 juli • Intern overleg NVWA-IOD. Nog geen opschaling naar IOD onderzoek 
19 juli • . 
19 juli  • Op 8 bedrijven die in juli waren behandeld door het servicebedrijf worden monsters genomen door Divisie 

Handhaven Dier.  
19 juli • Verstrekking (1) van NVWA-IOD, met informatie uit IOD-onderzoek/voorbereiding, ontvangen, 

beschikbaar gesteld aan FAVV. 
Concreet zijn aan de FAVV de NAW- en factuurgegevens (excel bestand) verstrekt (per mail) van 
ontsmettingen door Chickfriend in België. In overleg met OvJ is afgestemd dat dit zonder EOB kan, omdat de 
gegevens voor voedselveiligheidsdoeleinden worden gebruikt. 

19 juli • Eerste melding door de NVWA aan de minister van VWS. 
• Eerste consignatierapport uitgestuurd 

20 juli • 2e Incidentenoverleg NVWA fipronil. 
• Voortgang, bevoegdheden, actiepunten, scenario’s worden besproken. Op de 8 bezochte bedrijven (19/7) 

bleek op 2 bedrijven geen eieren aanwezig te zijn, 1 bedrijf was een opfokbedrijf en bij de overige 5 is de 
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afgesproken monstername uitgevoerd 
•  

 
  

 
20 juli • apparatuur en gelaatsmaskers van het pluimveeservicebedrijf (Chickfriend) worden bemonsterd en 

getest.  

20 juli • Melding (BE) bij Europese meldingssysteem Rapid Alert on Safe Food and Feed (RASFF) van het 
aantreffen van fipronil in Belgische eieren. 

21 juli • Monsteruitslagen nav bemonstering 20 juli: fipronil gevonden op apparatuur en gelaatsmaskers. 

21 juli • Incidentenoverleg NVWA naar aanleiding van voorlopige en (later) definitieve uitslagen 8 bezochte 
bedrijven. Definitieve (eerste) uitslagen ontvangen van het NVWA-Lab: Hieruit blijkt dat er 7 bedrijven positief 
testten op fipronil in eieren. 

• Verstrekking (3) uit onderzoek ontvangen. Betreft NAW-gegevens pluimveebedrijven waar Chickfriend in 
België ontsmettingen heeft uitgevoerd.  

21 juli • Het bedrijf (Chickfriend) wordt op vrijdagavond stilgelegd nadat de (voorlopige) monsteruitslag de 
aanwezigheid van fipronil bevestigt. 

22 juli  • Bij 7 van de 8 bedrijven wordt een blokkade ingesteld voor kippen, eieren en mest vanwege de positieve 
uitslagen van de ei-monsters die op 19 juli zijn genomen. 

• bij de 7 bedrijven is fipronil boven de MRL van 0,005 mg/kg aangetroffen in de eieren. Uit de geanalyseerde 
monsters wordt duidelijk dat de stof maanden actief blijft. 

• Bij 4 bedrijven is sprake van oplegging recall in verband met overschrijding ADI voor kinderen 
22 juli • Uit een nieuwe uitvraag door de NVWA bij de Officier van Justitie wordt duidelijk dat in de periode januari-juli 

2017 tientallen leghenbedrijven zijn behandeld tegen bloedluis door het betreffende pluimveeservicebedrijf. 
22 juli • Staatssecretaris EZ en Minister VWS worden door middel van Nota door NVWA geïnformeerd 
22 juli • Communicatie/Nieuwsbericht door NVWA  over fipronil in eieren 
22 juli • NVWA informeert FAVV over het nieuwsbericht 
22 juli • Media (ANP, AD-groep (oa. Stentor), Telegraaf, RTL4) berichten over NVWA onderzoek naar verontreinigde 

eieren. 
24 juli •  
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• . 
24 juli Adresgegevens van circa 100 eierproductiebedrijven aan de NVWA vrijgegeven, die in de maanden mei en juni 

zijn behandeld tegen bloedluis door het pluimveeservicebedrijf. De inschatting van de NVWA is dat de 
administratie van het bedrijf laat zien dat circa 200 bedrijven zijn behandeld door het servicebedrijf in het 
afgelopen half jaar. 

24 juli • NVWA informeert de Europese Commissie telefonisch over het incident. 
24 juli • Sectoroverleg: de sectororganisaties geven aan zelf met een plan van aanpak te komen (Nepluvi, Anevei, 

NVP, LTO-NOP, Avinet, CBL en FNLI, NCAE). 
25 juli • De NVWA acht het plan van aanpak dat de sector heeft opgesteld ontoereikend. 
25 juli  • NVWA besluit uit voorzorg circa 180 bedrijven die in 2017 zijn behandeld tegen bloedluis door dit 

pluimveeservicebedrijf, te blokkeren en te bemonsteren. 
25 juli BuRO brengt voorlopig advies uit over de volksgezondheidsrisico’s van consumptie van eieren die fipronil 

bevatten. Hierin wordt aangegeven dat de MRL voor fipronil in verordening (EG) 396/2005 is opgenomen en die 
MRL voor fipronil in eieren is vastgesteld op 0,005 mg/kg. 
In de onderzochte eieren van de eerste acht bedrijven werden concentraties gevonden van 0,013 mg/kg tot 
0,248 mg/kg. 
Alle monsters overschreden dus de MRL. Er is echter geen sprake van overschrijding van ARfD (acuut risico). 
Een aantal monsters overschreden de ADI voor kinderen (0,06 mg/kg). BuRO adviseert voor deze monsters 
maatregelen te nemen en adviseert ook monsters te nemen in de supermarkten. 

26 juli De NVWA start met het blokkeren en bemonsteren van pluimveebedrijven die voorkomen in de administratie 
van het pluimveeservicebedrijf en die in 2017 behandeld zijn.  

26 juli Sectoroverleg 
26 juli NVWA informeert de Europese Commissie per brief over het incident. 
27 juli BuRO brengt een aanvullend voorlopig advies uit over de gezondheidseffecten. Hierin wordt ingegaan op 

de Acceptable Daily Intake (ADI) en de Acute Reference Dose (ARfD) voor fipronil in eieren.Dit aanvullende 
advies op basis van monstername en onderzoek van 80 monsters uit de retail wees uit dat 14 monsters 
besmet waren met fipronil. 
Twee monsters overschreden de ADI voor kinderen, bij inname van twee eieren per week. 
Geconcludeerd werd dat er geen risico voor de volksgezondheid is, zolang consumenten (volwassenen 
en kinderen) de consumptiehoeveelheden aanhouden zoals geadviseerd door het Voedingscentrum. 

28 juli Overleg tussen NVWA en de departementen over o.a. het BuRO-advies 
28 juli  188 bedrijven hebben een brief gehad waarin hen werd medegedeeld dat het bedrijf geblokkeerd was. 

 
28 juli Bericht van NVWA aan het ECN (communicatienetwerk EFSA) over wat er speelt met Fipronil 
29 juli Sectoroverleg. Onderwerpen van bespreking: labcapaciteit, normering, methode van aanpak, problemen in 

stallen/bedrijven en verwerkende bedrijven 
30 juli Op de geblokkeerde 181 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven zijn in alle stallen monsters van 
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eieren en in een aantal gevallen monsters van mest en van kippenvlees genomen. Daarnaast zijn eiermonsters 
afkomstig uit de retail onderzocht. 

30 juli Stas EZ spreekt met zijn Duitse ambtsgenoot. Bfr blijkt die middag met een risicobeoordeling uit te 
brengen. 

. 
30 juli De eerste resultaten van de monstername bij de 180 bedrijven worden bekend  
31 juli • Uit het monsteronderzoekop de nieuwe groep bedrijven worden uitslagen gerapporteerd die boven de 

acceptabele dagelijkse inname door kinderen liggen (Acceptable Daily Intake; ADI). Ook is een uitslag 
boven de door Bureau Risicobeoordeling (BuRO) aangegeven grenswaarde voor acute toxiciteit (de Acute 
Reference Dose; ARfD) genoteerd. 

31 juli  • De NVWA brengt een publiekswaarschuwing uit in verband met het aantreffen van 1 waarde boven de 
acute referentie dosis. Gaat om de 401555 

• Vanaf nu worden dagelijks ei-codes toegevoegd aan de lijst op de website van de NVWA. 
31 juli • de Europese Commissie  stelt op verzoek van de NVWA een “harmonised approach” over de aanpak ten 

aanzien van bedrijven en eieren op om de Lidstaten een gelijk uitvoeringsbeleid te geven.  
31 juli • Sectoroverleg 
31 juli – 9 
augustus 

• In deze periode meldt een 50-tal bedrijven zichzelf vrijwillig bij de NVWA voor onderzoek op Fipronil. Het 
merendeel van deze bedrijven is in 2016 behandeld door het pluimveeservicebedrijf. Op basis van de 
monsteruitslagen wordt de lijst van besmette eieren op internet nog steeds geactualiseerd. 

1 augustus • Alle bedrijven die in de periode januari-juni 2017 zijn behandeld zijn geblokkeerd en bemonsterd.  
De meeste uitslagen zullen week 31 bekend zijn. De uitslagen van deze NVWA/RIKILT analyses dienen als 
volgt te worden geïnterpreteerd: Niet Conform= groter of gelijk aan 0,010 mg/kg. Gehalten tussen de 0,005 
en 0,010 mg/kg geven we af als zijnde Aangetoond <LOQ, wat zoveel betekent dat we Fipronil hebben 
aangetoond echter onder de rapportagegrens zit. 

1 augustus • Telefonisch contact tussen corporate woordvoerder NVWA en het hoofd Communicatie Bfr (DE) 
1 augustus  • Uitzending Nieuwsuur met Freek van Zoeren 

 
2 augustus • Update over de ontwikkelingen in Nederland gemaild aan het ECN. De Duitse collega’s laten weten wat hun 

communicatie-inspanningen zijn. Later ook bericht van Zwitserland over het aantreffen van Fipronil. 
2 augustus • Sectoroverleg nav uitspraak pIG in Nieuwsuur 
3 augustus  • De NVWA maakt bekend dat bij 138 van de 180 bedrijven Fipronil is aangetroffen in de eieren.  

• Supermarkten hebben olv CBL daarop maatregelen genomen en eieren met de ‘foute’ eicodes uit de 
schappen gehaald. Albert Heijn heeft zelf alle eieren uit de schappen gehaald. 

3 augustus • NVWA publiceert ei-codes boven MRL 
3 augustus • NVWA stuurt nota aan minister VWS en Stas EZ. 

• Eerste brief aan de TK: minister van VWS en de staatssecretaris EZ sturen een gezamenlijke brief aan de 
Tweede Kamer met daarin een toelichting op het incident ‘fipronil in eieren’. 
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4 augustus  • Enkele Duitse supermarkten kondigen aan voorlopig geen Nederlandse eieren meer te willen verkopen(  
 

•  haalt alle eieren uit de schappen 
4 augustus • Sectoroverleg Stas met primaire sector 

• Sectoroverleg  
5,6 augustus  • De Franse overheid is (naar aanleiding van een melding) begonnen met een onderzoek naar fipronil in eieren. 

• Ook in België zijn inmiddels 57 bedrijven geblokkeerd en wordt nader onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van fipronil in de eieren. 

• Ook blijkt dat het middel is toegepast bij bedrijven in  Duitsland, Zwitserland en Frankrijk en worden 
eieren onderzocht. Het incident lijkt zich uit te breiden naar andere lidstaten. 

• Brief van minister Schmidt (D) over informatievoorziening door NVWA 
6 augustus •  

 
 

• Reactie op brief minister Schmidt (D) verstuurd 
8 augustus  • De Belgische overheid maakt bekend dat ook in België in één monster hoge niveaus van Fipronil zijn gevonden. 

Omdat het bedrijf al op 18 juli was geblokkeerd, hebben deze eieren de consument niet bereikt. 
• Daarnaast zijn tien eicodes op de website van FAVV gepubliceerd, waarbij consumenten geadviseerd werd 

deze eieren niet meer te consumeren. 
8 augustus • Productonderzoek, uitleg norm producten onderzoek aan levensmiddelenbranche 
8 augustus • de Europese Commissie stelt een “harmonised approach” op voor samengestelde producten (producten met ei 

als grondstof). 
• Voor het contact met de Europese Commissie wordt gebruik gemaakt van de diensten van de veterinair 

attaché bij de Nederlandse PV Brussel. 
Vanaf 8 augustus • Diverse bijeenkomsten met legpluimveehouders door EZ/NVWA en LTO : 8-8 Barneveld; 10/8 Assen; 14/8 

Nederweert; 15/8 Markelo; 15/8 Breukelen; 17/8 Den Bosch 
9 augustus  • Op 9 augustus vond een spoeddebat plaats in het Belgische parlement.  

•  
 

•  
. 

9 augustus • Sectoroverleg Stas EZ met primaire sector 
• Sectoroverleg 

10 augustus •  
 

10 augustus  • Tweede brief aan de TK nav uitlatingen Belgische bewindspersonen. 
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•  
 
 

10 augustus • Uitzending Jinek met min VWS en stas EZ 
11 augustus • Advies BuRO (deel 1), gebaseerd op basis van de gemeten gehalten in eieren, dat antwoord op de 

volgende vragen geeft: 
• Is er een risico voor de volksgezondheid door de consumptie van eieren die fipronil bevatten? Het 

antwoord is dat de risico’s van fipronil voor de volksgezondheid door de consumptie van eieren voor kinderen 
vanaf 7 jaar en volwassenen zeer klein is bij normale consumptie zoals het Voedingscentrum dat 
adviseert. Bij zeer kleine kinderen die relatief veel ei consumeren waarin fipronil zit kunnen effecten niet 
helemaal worden uitgesloten. De kans hierop is zeer klein, en beperkt zich dan waarschijnlijk tot de ‘vaste 
klanten’ van een besmet bedrijf. 

• Is er een risico voor de volksgezondheid door de consumptie van eiproducten waarin fipronil bevattende 
eieren verwerkt zijn? Het antwoord is dat de risico’s van fipronil voor de volksgezondheid door de 
consumptie van ei-producten verwaarloosbaar zijn. De meeste eieren van leghenbedrijven bevatten geen 
fipronil en vormen op dit punt geen bedreiging voor de volksgezondheid. Eieren die wel fipronil bevatten en 
industrieel zijn verwerkt in producten zullen bijna altijd ‘verdund’ zijn met eieren van andere leveranciers. 

11 augustus • Advies BuRO (deel 2), dat antwoord geeft op de vraag hoe de NVWA kan controleren of stallen die na een 
fipronil-besmetting schoongemaakt zijn weer geschikt zijn om leghennen te huisvesten die eieren en het vlees 
produceren dat voldoet aan internationale residulimieten?  
Het antwoord is om te beoordelen of de kippen en eieren uit  stallen waarin ooit fipronil gebruikt is, op basis 
van de chemische analyse van monsters van ei en leghen nadat de leghennen continu minimaal 4 weken in de 
betreffende stal zijn gehuisvest. Gebruik daarbij de MRL-waarden zoals die beschreven zijn in Verordeningen 
EU 396/2005 en 1127/2015. 

15 augustus • de verdachten zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en deze heeft 
besloten tot 14 dagen bewaring op grond van het voorhanden hebben van een illegale biocide. 

•  
  

16 augustus • Sectoroverleg Stas met primaire sector 
• Sectoroverleg 
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Toezicht op biocides 
 

• Het toezicht op de wetgeving op biocides is opgenomen in artikel 9.1 van de Regeling 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

• De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de handel in en het gebruik 
van biociden door de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op 
bij overtredingen.  

• ILT is ook de instantie die maatregelen oplegt, zoals bestuurlijke boetes of 
dwangsommen 

• Voor de handel in en het gebruik van niet-toegelaten biociden legt de ILT bijvoorbeeld een boete 
op van € 2500.  

• Er zijn echter meer inspecties aangewezen voor het toezicht op biocide, onder andere 
de IGZ, SoDM en ook de waterschappen: 
- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op consumentenproducten en 
op biocidengebruik op de agrarische bedrijven.  
- De Inspectie Gezondheidszorg ziet toe op biocidengebruik in ziekenhuizen en 
zorginstellingen. 
- De waterschappen op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater. 
- Het Staatstoezicht op de Mijnen op biocidengebruik op landlocaties van 
mijnondernemingen. 

• Eventuele maatregelen worden uitgevoerd door ILT 
• In 2008 en 2011 zijn onderlinge afspraken gemaakt. De afspraken uit 2008 zijn 

ondertekend, die uit 2011 niet. Zie bijlage  (‘Sanctiestrategie’) 

VI-2011-63 
Sanctiestrategie Wgb_

160926 
Samenwerking handha   

 
• Onduidelijkheid bestond tussen ILT en de NVWA over de vraag wie verantwoordelijk 

was voor het toezicht op professionele servicebedrijven die plaagdieren bestrijden 
met biociden op agrarische bedrijven 

• De NVWA stond op het standpunt dat alleen de primaire bedrijven vielen onder haar domein. 
De ILT was van mening dat professioneel gebruikers in de agrarische sector (zoals het 
servicebedrijf) bij de NVWA hoorde en niet bij ILT. 

• Ook de financiering van het toezicht speelde bij de NVWA een rol.  
 
 Chick Friend 
• Op 28 juni, de dag dat België de NVWA vraagt onderzoek te doen naar Chickfriend, overleggen 

ILT en NVWA over de aanpak.  
• Besloten wordt dat de NVWA (Toezicht)  in actie komt 
• Op 7 juli vindt een inspectie plaats en wordt de administratie in beslag genomen 
• Er wordt een strafrechtelijk onderzoek (Toezicht) gestart. De strafvervolging  loopt onder 

verantwoordelijkheid van het OM.  
• Op 21 juli wordt het bedrijf Chickfriend verzegeld.  
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Fipronil / DEGA16 in eieren Belgie versie 1.00

 

.

Fipronil /DEGA 16

9 mei Lab geen onderzoek
Lab Bulgarije

2-juni  1,2 mg/kg Fipronil-sulfon

Stal 1 Stal 2
Stal 3

Leeg onbekend

Stal 4 Stal 5 Stal 6

Geen fipronil aangetoond Fipronil 0,0039mg/kg onbekend onbekend

FAVVBlokkade bedrijf

Behandeling bloedluis 5 April DEGA 16

Monstername Resultaat Monstername Resultaat Monstername Resultaat Monstername Resultaat Monstername Resultaat Monstername ResultaatMonstername Resultaat Monstername Resultaat

Pluimveebedrijf 

Duitsland

DEGA -16

Versie 1.01

19-7-2017
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Processchema fipronil 2017 (o.b.v. administratie Chickfriend)

0. 
ChickFriend
(Nederland)

-1. 

(België)

1.
Legpluimvee 

Aantal stallen: 366

Levering 
middel 

Fypro-rein

Versie 1.1, 11-08-2017

Bestrijding 
Bloedluis 

met DEGA-16 

1.1
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Schadelijk 
(>0,72)

Advies: NIET ETEN

Aantal bedrijven: 1
Aantal stallen: 2 
(één stal boven 
norm, 1,1 mg/kg)

1.2
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren ADI kind 
(0,06 – 0,72)

Advies: ALLEEN 
KINDEREN NIET 
ETEN

Aantal stallen: 92

1.3
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren (0,01 –
0,06)

Advies:  FIPRONIL 
AANGETROFFEN 
MAAR BENEDEN 
NORM, 
CONSUMPTIE 

VOLGENS 
VOEDINGS-
CENTRUM 
MOGELIJK

Aantal stallen: 145

3.
Vermeerdering

Aantal stallen: 34

1.4
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren LOQ 
(<0,01)

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 31

1.5
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Niet 
Aangetoond

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 97

LEGENDA LEGPLUIMVEE

= 1e monstername eieren Schadelijk (>0,72)

= 1e monstername eieren ADI kind (0,06 – 0,72)

= 1e monstername eieren (0,01 – 0,06)

= 1e monstername eieren LOQ (<0,01)

= 1e monstername eieren Niet Aangetoond

Klanten van 
Chickfriend o.b.v. 
administratie 2017

(181 casusnummer)

231 Pluimveelocaties

3.1
Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 
aangetoond

Aantal stallen: 
16

3.2
Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 
13  

2.
Opfok leghennen

Aantal stallen: 58

2.1
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 
21 

2.2
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 
37

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 
5

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 
0  

LEGENDA VERMEERDERING

= boven MRL (> 0,01)

= onder MRL (< 0,01)

LEGENDA OPFOK

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond
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Processchema fipronil 2017

0. 
ChickFriend
(Nederland)

-1. 

(België)

1.
Legpluimvee 

Aantal stallen:366

Levering 
middel 

Fypro-rein

Versie 1.0, 10-08-2017

Bestrijding 
Bloedluis 

met DEGA-16 

1.1
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Schadelijk 
(>0,72)

Advies: NIET ETEN

Aantal bedrijven: 1
Aantal stallen: 2 
(één stal boven 
norm, 1,1 mg/kg)

1.2
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren ADI kind 
(0,06 – 0,72)

Advies: ALLEEN 
KINDEREN NIET 
ETEN

Aantal stallen: 92

1.3
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren (0,01 –
0,06)

Advies:  FIPRONIL 
AANGETROFFEN 
MAAR BENEDEN 
NORM, 
CONSUMPTIE 

VOLGENS 
VOEDINGS-
CENTRUM 
MOGELIJK

Aantal stallen: 145

3.
Vermeerdering

Aantal stallen: 34

1.4
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren LOQ 
(<0,01)

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 31

1.5
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Niet 
Aangetoond

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 97

LEGENDA LEGPLUIMVEE

= 1e monstername eieren Schadelijk (>0,72)

= 1e monstername eieren ADI kind (0,06 – 0,72)

= 1e monstername eieren (0,01 – 0,06)

= 1e monstername eieren LOQ (<0,01)

= 1e monstername eieren Niet Aangetoond

Klanten van 
Chickfriend o.b.v. 
administratie 2017

(181 casusnummer)

……. Pluimveelocaties

3.1
Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 
aangetoond

Aantal stallen: 
16

3.2
Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 
13  

2.
Opfok leghennen

Aantal stallen: 58

2.1
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 
21 

2.2
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 
37

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 
5

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 
0  

LEGENDA VERMEERDERING

= boven MRL (> 0,01)

= onder MRL (< 0,01)

LEGENDA OPFOK

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond
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Processchema fipronil 2017 (zelfmelders)

0. 
ChickFriend

(Nederland)

-1. 

(België)

1.
Legpluimvee 

Aantal stallen:   

Levering 
middel 

Fypro-rein

Versie 0.1, 11-08-2017

Bestrijding 
Bloedluis 

met DEGA-16 

1.1
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Schadelijk 
(>0,72)

Advies: NIET ETEN

Aantal stallen: 

1.2
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren ADI kind 
(0,06 – 0,72)

Advies: ALLEEN 
KINDEREN NIET 
ETEN

Aantal stallen: 

1.3
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren (0,01 –
0,06)

Advies:  FIPRONIL 
AANGETROFFEN 
MAAR BENEDEN 
NORM, 
CONSUMPTIE 

VOLGENS 
VOEDINGS-
CENTRUM 
MOGELIJK

Aantal stallen: 

3.
Vermeerdering

Aantal stallen: 

1.4
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren LOQ 
(<0,01)

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 

1.5
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Niet 
Aangetoond

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 

LEGENDA LEGPLUIMVEE

= 1e monstername eieren Schadelijk (>0,72)

= 1e monstername eieren ADI kind (0,06 – 0,72)

= 1e monstername eieren (0,01 – 0,06)

= 1e monstername eieren LOQ (<0,01)

= 1e monstername eieren Niet Aangetoond

Zelfmelders

(... casusnummer)

……. Pluimveelocaties

3.1

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 
aangetoond

Aantal stallen: 

3.2

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 

2.
Opfok leghennen

Aantal stallen: 

2.1
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 

2.2
Opfok leghennen

Uitslag mest: 

niet aangetoond

Aantal stallen:

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 

LEGENDA VERMEERDERING

= boven MRL (> 0,01)

= onder MRL (< 0,01)

LEGENDA OPFOK

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond
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Processchema fipronil 2017 (zelfmelders)

0. 
ChickFriend

(Nederland)

-1. 

(België)

1.
Legpluimvee 

Aantal stallen: 112   

Levering 
middel 

Fypro-rein

Versie 1.0, 11-08-2017

Bestrijding 
Bloedluis 

met DEGA-16 

1.1
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Schadelijk 
(>0,72)

Advies: NIET ETEN

Aantal stallen: 0

1.2
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren ADI kind 
(0,06 – 0,72)

Advies: ALLEEN 
KINDEREN NIET 
ETEN

Aantal stallen: 8

1.3
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren (0,01 –
0,06)

Advies:  FIPRONIL 
AANGETROFFEN 
MAAR BENEDEN 
NORM, 
CONSUMPTIE 

VOLGENS 
VOEDINGS-
CENTRUM 
MOGELIJK

Aantal stallen: 19 

3.
Vermeerdering

Aantal stallen: 7

1.4
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren LOQ 
(<0,01)

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 24

1.5
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Niet 
Aangetoond

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 61

LEGENDA LEGPLUIMVEE

= 1e monstername eieren Schadelijk (>0,72)

= 1e monstername eieren ADI kind (0,06 – 0,72)

= 1e monstername eieren (0,01 – 0,06)

= 1e monstername eieren LOQ (<0,01)

= 1e monstername eieren Niet Aangetoond

Zelfmelders

(74 casusnummer)

71 Pluimveelocaties
(voorlopig aantal, 

nog niet alle 
monsternames 

bekend)

3.1

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 
aangetoond

Aantal stallen:1* 

3.2

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 

niet aangetoond

Aantal stallen:4* 

2.
Opfok leghennen

Aantal stallen: 4

2.1
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 

nog onbekend  

2.2
Opfok leghennen

Uitslag mest: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 
nog onbekend

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 

LEGENDA VERMEERDERING

= boven MRL (> 0,01)

= onder MRL (< 0,01)

LEGENDA OPFOK

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

* Nog 2 uitslagen onbekend
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Processchema fipronil 2017 (zelfmelders)

0. 
ChickFriend

(Nederland)

-1. 

(België)

1.
Legpluimvee 

Aantal stallen: 131   

Levering 
middel 

Fypro-rein

Versie 2.0, 16-08-2017

Bestrijding 
Bloedluis 

met DEGA-16 

1.1
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Schadelijk 
(>0,72)

Advies: NIET ETEN

Aantal stallen: 0

1.2
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren ADI kind 
(0,06 – 0,72)

Advies: ALLEEN 
KINDEREN NIET 
ETEN

Aantal stallen: 8

1.3
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren (0,01 –
0,06)

Advies:  FIPRONIL 
AANGETROFFEN 
MAAR BENEDEN 
NORM, 
CONSUMPTIE 

VOLGENS 
VOEDINGS-
CENTRUM 
MOGELIJK

Aantal stallen: 18 

3.
Vermeerdering

Aantal stallen: 9

1.4
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren LOQ 
(<0,01)

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 30

1.5
Legpluimvee

Categorie: = 1e 
monstername 

eieren Niet 
Aangetoond

Advies:  GEEN
FIPRONIL 
AANGETROFFEN, 
CONSUMPTIE  
MOGELIJK

Aantal stallen: 68

LEGENDA LEGPLUIMVEE

= 1e monstername eieren Schadelijk (>0,72)

= 1e monstername eieren ADI kind (0,06 – 0,72)

= 1e monstername eieren (0,01 – 0,06)

= 1e monstername eieren LOQ (<0,01)

= 1e monstername eieren Niet Aangetoond

Zelfmelders

(77 casusnummer)

85 Pluimveelocaties
(voorlopig aantal, 

nog niet alle 
monsternames 

bekend)

3.1

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 
aangetoond

Aantal stallen:1 

3.2

Vermeerdering

Uitslag 
broedeieren: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 8 

2.
Opfok leghennen

Aantal stallen: 10

2.1
Opfok leghennen

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 4  

2.2
Opfok leghennen

Uitslag mest: 

niet aangetoond

Aantal stallen: 2

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond

Uitslag mest: 
aangetoond

Aantal stallen: 
0

Uitslag mest: 
niet aangetoond

Aantal stallen: 
1

LEGENDA VERMEERDERING

= boven MRL (> 0,01)

= onder MRL (< 0,01)

LEGENDA OPFOK

= fipronil aangetoond

= fipronil niet aangetoond
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)

Van:
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 8:02
Aan: NVWA pb ICB
Onderwerp: FW: Afspoelproblematiek fipronil

Van:   
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 18:35 
Aan:  - DGRW 
CC: );   
Onderwerp: Re: Afspoelproblematiek fipronil 
Ha   
Ik heb je mail meteen doorgestuurd naar en besproken met onze incidentenmanager Fipronil. Als wij gegevens 
kunnen leveren, zullen we dat uiteraard doen! 
Groet,   
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 28 aug. 2017 om 14:27 heeft   ‐ DGRW < @minienm.nl> het volgende geschreven: 

Beste   

Het zijn zware tijden voor jou en jouw mensen. Toch benader ik je 
over de fipronil‐zaak en de betrokkenheid van IenM. Ik besef dat op 
dit moment alle instanties rond deze zaak tot over hun oren in het 
werk zitten. Maar vanuit onze verantwoordelijkheid voor de 
waterkwaliteit maken wij ons nu wel grote zorgen. Die zorgen 
betreffen de opvang en verwerking van het spoelwater dat wordt 
gebruikt bij het ruimen/schoonmaken van de stallen. Daarbij komt 
namelijk spoelwater vrij dat fipronil bevat. En fipronil wordt niet in 
water afgebroken of verdund. RIVM heeft berekend dat er maar 
hele lage concentraties in het oppervlaktewater mogen zitten wil je 
het oppervlaktewater veilig houden. Met het lozen van spoelwater 
overschrijdt je dit niveau al snel, vooral omdat veel bedrijven in een 
zelfde gebied zitten (rond Barneveld). Het spoelwater van de stallen 
kan lokaal dus tot te hoge concentraties fipronil in 
oppervlaktewater leiden. Concentraties die ook nog eens ophopen, 
omdat het spoelen bij ruiende bedrijven regelmatig herhaald moet 
worden. 

Enige achtergrond hierbij: spoelwater kan op drie manieren worden 
afgevoerd: naar oppervlaktewater, naar de riolering of naar de 
bodem. Het afvoeren van dit water valt voor alle drie deze 
afvoermethoden onder het activiteitenbesluit en is niet toegestaan. 
Bij afvoer naar oppervlaktewater is het waterschap bevoegd gezag. 
Bij afvoer naar riolering of bodem is de gemeente i.c. de 
Omgevingsdienst bevoegd gezag. Dit betekent dat zij op het 
afvoeren van het spoelwater moeten toezien. 

Onze zorgen over fipronil in het spoelwater worden bevestigd door 
het RIVM en door de WUR. Wij hebben deze zorgen met EZ gedeeld 
en alle informatie aangeleverd bij EZ. EZ geeft aan dat zij alle 
uitvoering bij NVWA hebben neergelegd, en dat zij deze informatie 
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hebben doorgestuurd naar NVWA en GD Diergezondheid. 
Contacten met de NVWA stemden ons niet optimistisch. We kregen 
ambtelijk te horen dat NVWA het al heel druk had (‘stressvolle tijd’) 
en dat zij niet toezien op juiste uitvoering hiervan. GD moet daarop 
toezien. GD heeft het keurig op de website gezet, maar geeft aan 
het toezicht op de uitvoering nu niet te kunnen doen. Die ligt bij de 
gemeenten (Activiteitenbesluit) en dus bij de Omgevingsdiensten.  

De Omgevingsdienst Vallei heeft ons donderdag gemeld dat men 
graag op een correcte afvoer van het spoelwater wil toezien, maar 
dat men van de NVWA geen gegevens krijgt welke bedrijven het 
betreft en wanneer gerui(m)d gaat worden. Zonder deze gegevens 
kan de Omgevingsdienst niet toezien, men kan moeilijk in het wilde 
weg gaan rondrijden in het gebied om te zien of er toevallig ergens 
geruimd wordt. Verzoek van ons en van de Omgevingsdienst om 
deze gegevens wél te krijgen, wordt afgewezen op basis van 
privacy‐argument. Op ons verzoek wordt dit nu wel aan juristen 
NVWA voorgelegd. Want toezicht is ook wettelijke taak van 
overheid… 

Daarnaast bemerken wij dat er problemen zijn met de verwerking 
van het spoelwater. Als het spoelwater verantwoord wordt 
afgevoerd, gaat het via opslag in de gierkelder met de kippenmest 
mee naar de verbrandingsinstallatie, de BioMassaCentrale (BMC) 
Moerdijk. BMC heeft nu echter aangegeven ‘vol’ te zitten, Er zijn al 
wachttijden van 6 dagen. En vrijdag jl. kwam informatie dat Belgie 
ook haar kippenmest ter verbranding zou willen afvoeren naar de 
BMC. Dit vergroot het risico dat de boeren bij het ruimen het 
spoelwater maar gewoon lozen. Het is belangrijk snel tot een goed 
toezicht te komen. 

Kortom: er wordt op dit moment waarschijnlijk al spoelwater 
geloosd op het oppervlaktewater of via de bodem. Er vindt nu geen 
toezicht plaats omdat de Omgevingsdienst geen gegeven krijgt 
vanuit de NVWA.  

Mag ik daarom een dringend beroep op je doen om te kijken hoe de 
gegevens wel aan de toezichthouder kunnen worden verstrekt, en 
ik hoop dat jullie juristen hier op heel korte termijn duidelijkheid 
over kunnen geven? Zodat we kunnen voorkomen dat de fipronil‐
affaire straks een vervolg krijgt door sterk verontreinigd 
oppervlaktewater. Ik hoop oprecht dat de NVWA ons hierin kan 
ondersteunen. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Heij, 

Directeur‐generaal Ruimte en Water 
Ministerie van Infrastructuur en Mileu 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Informeel overleg met de sector over Fipronil bij de NVWA d.d. 22-8-2017 
 
Aanwezig:  
Sector:  

 (ZLTO),  ( ),  (Anevei);  
(Poultryconsult),  (Avined),  (NV Pluimveehouders),  
(Avined),  (Avined),  i.p.v.  (Anevei). 
 
NVWA:  (NVWA),  (NVWA), , Notulist:  
 
Beleid – EZ :  
Beleid – VWS :   
 
 

1. Agenda vaststellen 
De aanwezigen stellen zich voor, voor zover niet al bekend. De agenda wordt conform het 
voorstel vastgesteld.  

 
2. Rondje mededelingen 

, geeft aan dat ze het niet meer aan de vermeerderaars kan uitleggen dat 
de uitslagen lang op zich laten wachten (langer dan 5 dagen) Deze mededeling zal onder 
punt 5 van de agenda besproken worden. 
 
De lijst met vragen van  zijn voor zover mogelijk afgehandeld.  

 overhandigt de lijst aan .  
 

3. Communicatie tussen sector en NVWA 
, heeft een signaal ontvangen dat de pluimveehouders problemen hebben 

met de tekst op het lab-analyse onderzoeksrapport “conform”, op basis van deze tekst 
zouden de eieren niet opgehaald worden. Binnen de leden van de sector wordt hier 
verdeeld op gereageerd. Zeker omdat er in het overleg van verleden week juist om deze 
omschrijving is gevraagd. 

 Afgesproken wordt,  
De leden van de sector maken na de vergadering een voorstel voor de gewenste 
omschrijving.  geeft aan dat ze haar best gaat doen om dit te realiseren. 
Afspraak:  
Voor vrijdag 25.08 zullen de leden van de sector een gezamenlijk voorstel opstellen zodat 
dit besproken kan worden tijdens het overleg van de NVWA ) met de 
laboratoria (25.08; 10:00 – 12:00). 
 
- , vraagt of de sector inzage kan krijgen wat er nog in de pijplijn zit. 
 : Er blijven nog nieuwe bedrijven naar voren komen. Dit zijn zelfmelders 

en uit de gegevens van de laatste verstrekking zijn ook “nieuwe” bedrijven naar voren 
 gekomen. 
 
- , vraagt hoe het kan dat de site van de Duitse autoriteit niet in lijn is met 

de site van de NVWA. Dit wordt uitgezocht. De mutaties worden wel doorgegevens. 
 NB de site van de Duitse autoriteit is op 25.08 geactualiseerd. 
 
-  meldt dat de NVWA vandaag/morgen over zal gaan tot publicatie van de  

Ei-nummers van besmette eieren (boven MRL) van andere lidstaten op de Nederlandse 
markt.  Deze eieren zijn bemeten door de NVWA danwel genotificeerd door de 
betreffende lidstaten in Rasff. 

  
-   vraag of de vragenformulieren die op de NVWA site staat gebruikt 

worden. De NVWA meldt dat het beeld wisselend is en dat het prima is als de 
sectorpartijen deze werkwijze nogmaals onder de aandacht van de leden brengt.  
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4. Stand van zaken protocollen 
 
Broedeieren 
De sector geeft aan dat er nog onduidelijkheid is over het proces rond leveren van >MRL 
broedeieren aan de broederij. Concreet betreft het onduidelijkheid over de NL status van 
nakomelingen af-broederij en de voorwaarde dat de ambtelijke herhaling van het GD-
onderzoek naar de nakomelingen uit deze eieren conforme resultaten oplevert. 
 
NVWA geeft aan dat deze broedeieren ingelegd kunnen worden. Dat kan op eigen risico in 
de periode tot alle resultaten van het ambtelijk onderzoek bekend zijn. Wanneer deze 
resultaten niet alle conform zijn, dan zijn de ingelegde broedeieren categorie 1 materiaal. 

 geeft aan dat de leveruitslagen van de GD getypeerd zijn als LOQ en dat 
het risico heel gering is. De sector meldt dat ze het eigen risico niet willen nemen en zullen 
wachten op de uitslagen. Waarvan acte.  
 
Verder geeft NVWA aan dat NL status voor de nakomelingen uit >MRL broedeieren geldt 
voor nakomelingen uit de diercategorieën vleeskuikens en (opfok)leghennen. De sector 
geeft aan daarmee voor leghennen niet goed uit de voeten te kunnen. 
 
Afgesproken wordt,  
De NVWA zegt toe dat er vrijdag 25.08.2017 aan het eind van de dag, naar verwachting 
duidelijkheid is over de uitslagen van bovengenoemd ambtelijk onderzoek. 
Actie 
Delen van de uitslagen 
 

 Annotatie voor broedeieren 
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft  in opdracht van de sector proefslachtingen 
gedaan van vleeskuikens (4 weken oud) afkomstig van vermeerderingsbedrijven die 
momenteel geblokkeerd zijn. Afgelopen zaterdag bleek dat de resultaten van deze 
proefslachtingen onder de MRL voor fipronil waren. 
 
De NVWA heeft nu met de bedrijven afgesproken dat het leveren van broedeieren boven 
de MRL voor fipronil naar een broederij binnen Nederland onder voorwaarden mogelijk 
wordt: de NVWA herhaalt het onderzoek van de GD en de resultaten zijn onder MRL voor 
fipronil. Verder moeten de broedeieren gekanaliseerd worden afgevoerd naar de broederij.  
Eieren die niet worden uitgebroed moeten gekanaliseerd worden afgevoerd en worden 
behandeld als categorie 1 materiaal. 
 
Vermeerderingsbedrijven mogen in afwachting van de resultaten van het NVWA-onderzoek 
de broedeieren gekanaliseerd leveren aan de broederij (duurt 21 dagen voordat de kuikens 
uit het ei komen). Indien dan fipronil boven de MRL wordt aangetoond, moeten de eieren 
in de broedmachines vernietigd worden. De broederij die hieraan mee wenst te werken, 
moet van te voren een kanalisatieprotocol voor het inleggen van deze eieren afstemmen 
met de NVWA. 

 
Verklikkerkippen 
De verklikker kippen moeten door de gehele stal kunnen lopen. Er moeten enkele 
aanpassingen gedaan worden op het “processchema”. 

 Afgesproken wordt,  
 gaat het processchema aanpassen, donderdag 24-08-2017 zal er een 

nieuwe versie toegezonden worden aan de NVWA.  
Afspraak:  
Donderdag 24/08 nieuwe versie beschikbaar. 
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NVWA Internetsite 
 meldt dat er op de site van de NVWA tegenstrijdige informatie staat.  

 vraagt om concrete voorbeelden (print screen et cetera). 
 Afgesproken wordt,  

Dat  concrete voorbeelden toezend en dat  het 
processchema gaat aanpassen, donderdag 24-08-2017 zal er een nieuwe versie 
toegezonden worden.  
Afspraak:  
Donderdag 24/08 nieuwe versie beschikbaar. 
 

5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 
 
Proefslachtingen 
Naar aanleiding van opmerking van  over de doorlooptijd bij 
proefslachtingen van meer dan tien dagen heeft kan  melden dat er een steekproef 
op de doorlooptijd heeft plaatsgevonden en dat er 4 casussen een doorlooptijd hadden van 
5 dagen van monstername tot telefonisch informeren van de houder, 5 bedrijven waarvan 
1 na 8 dagen, 1 na 7 dagen en 2 na 4 dagen telefonisch geïnformeerd zijn. Oftewel 6 
binnen 5 dagen gebeld, 1 na 7 en 1 na 8 dagen. Er blijven helaas natuurlijk enkele 
excessen waarbij de doorlooptijd langer of korter is. 
  
De NVWA merkt op dat de planning voor de proefslachting niet helemaal goed gemaakt 
kan worden omdat pluimveehouders soms op het laatste moment (als de NVWA al ter 
plaatste is) afzien van de ingeplande proefslachting. De laboratoria reserveren capaciteit 
voor deze proefslachting die dan helaas niet benut kan worden. 

 Afgesproken wordt,  
De sectorpartijen gaan dit melden bij de leden.  
Afspraak:  
Sector zal dit melden in de betreffende nieuwsbrieven 

 
Ei monsters onderzocht in Duitsland 
De NVWA is vandaag geïnformeerd (23/8) dat een Nederlands bedrijf zijn eimonsters in 
Duitsland heeft laten testen, de uitslag is niet conform (boven de norm). Het voornemen 
van de NVWA is om dit bedrijf niet te blokkeren maar een herbemonstering uit te voeren.  
 
Mocht de uitslag van de NVWA-herbemonstering  boven de norm uit komen dat zal het 
bedrijf geblokkeerd worden. 
 
Afvoer mest 

 geeft aan dat de capaciteit van BMC vol loopt. Hij vraagt zich af of er andere 
mogelijkheden zijn voor de afvoer van mest. Kan er een MRL voor mest op worden 
gesteld, zo is het verzoek van de sector al vanaf het begin. 
Afgesproken wordt, 
EZ meldt dat  vrijdag een afspraak heeft m.b.t. de capaciteit en 
mogelijkheden bij BMC. Daarnaast zal er afgestemd worden met IM  over de 
milieuaspecten. 
Afspraak 
Maandag zal EZ procesinformatie aanleveren m.b.t. de afvoer van mest. 
Vanuit de sector zal een voorstel voor kanalisatie gedaan worden hoe men om wil gaan 
met de afvoer van mest. 

 
6. Vrijgave en openstaande vragen 

 
- Vraag vanuit de sector: 

Bij een “conform” uitslag van de eieren wat is de datum van vrijgave. De datum van 
monstername of de datum van de monsteruitslag. 
Actiepunt: 
De NVWA gaat dit uitzoeken en komt met een antwoord.  
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- Meldingen en Recall 
NVWA meldt dat er “gaten” in de informatie uit de keten zitten. Er is meerdere keren 
gerappelleerd en dat dit een probleem is ook voor de onderliggende schakels in de 
keten. De NVWA heeft besloten om samen met de NCAE bedrijven te bezoeken om de 
benodigde informatie te verkrijgen.  geeft aan dat hier vanaf het begin 
aandacht voor gevraagd is.  
 

7. W.v.t.t.k. 
 
7.1. NVWA meldt dat er 23/8 een brief aan de kamer is gezonden onder meer over 

 Sinds de NVWA toezicht geïnformeerd is over  worden de eieren 
zowel op Fipronil als  onderzocht. Tot nu toe zijn er geen positieve 
uitslagen op  in eieren. 
 

7.2. EZ deelt mede dat IM gemeld heeft dat er bij schoonmaak van de stallen 
spoelwater in het oppervlaktewater komt. Vanuit de sector geeft men aan dat al 
vanaf de 1ste dag in de nieuwsbrief staat dat stallen  vervuild met fipronil niet met 
water moeten worden gereinigd. 
 

7.3. , vraagt zich af hoe het staat met de MRL voor bewerkte 
eindproducten. Er worden verschillende waarden binnen de lidstaten gehanteerd. 
Dit geeft de pluimveehouders steeds minder vertrouwen waardoor ze besluiten om 
de dieren te gaan doden. 

 geeft aan dat ook voor verwerkte producten de instructie van de EC 
geldt.  
Het aangeleverde overzicht van de berekening van Fipronil in geconcentreerde ei-
producten, geeft een goed handvat. De sector vraagt of het mogelijk is om dit 
overzicht een officiële status te geven.  

 geeft aan dat dit overzicht op de website komt. 
Afgerond - gepubliceerd 
 

7.4.  geeft aan dat er verschillende formats gehanteerd worden bij de 
analyse rapporten van de laboratoria.  geeft aan dat dit aanstaande 
vrijdag 25-08 in het overleg met de laboratoria besproken worden. 
 

7.5. Volgend overleg met de Sector in klein comité  
Woensdag 30 augustus 2017 – 16:00 – 17.00 
Locatie: NVWA, Catharijnesingel 59, vergaderzaal 0.53 zuidvleugel. 
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directie Handhaven 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33 

F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 

22 augustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omschrijving Sectoroverleg inzake fipronil 
Vergaderdatum en –tijd 23 augustus 2017, 16:00 – 17:00 uur 
Vergaderplaats NVWA, Catharijnesingel 59 te Utrecht, zaal 0.53 Zuidkant 

  

 

 

  
 

 

Agenda: 

 
1 Agenda vaststellen 

 

2 Rondje mededelingen 

 

3 Communicatie tussen sector en NVWA 

 

4 Stand van zaken protocollen 

 

5 Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 

 

6 Vrijgave  

 

7 Openstaande vragen 

 

8 W.v.t.t.k. 
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directie Handhaven 
 
Catharijnesingel 59 
3511 GG  Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 
 

@nvwa.nl 

Datum 
30 augustus 2017 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Omschrijving Sectoroverleg inzake fipronil 
Vergaderdatum en –tijd 30 augustus 2017, 16:00 – 17:00 uur 
Vergaderplaats NVWA, Catharijnesingel 59 te Utrecht, zaal 0.53 Zuidkant 
  
 

 

 Pagina 1 van 2 
 

  

 

Agenda: 
 

1. Agenda vaststellen 
 
 

2. Rondje mededelingen 
 
 

3. Communicatie tussen sector en NVWA 
- Ei-codes op de Duitse site. 

 
4. Stand van zaken protocollen 

- Stand van zaken broedeieren 
- Beknopt  protocol voor de afvoer van mest bij UBN’s met vrije en 

geblokkeerde stallen, maar waar nu alleen productie  is in de vrije 
stallen 

 
5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 

- Toelichting op de procedure voor herbemonstering alleen te honoreren 
als de vorige > 8 dagen is of bij een uitslag onder MRL van een privaat 
lab. 

- Uitslagen van de NVWA monsters bij de vleeskuiken nakomelingen van 
de besmette broedeieren. Ik begrijp dat alles onder MRL zat, maar is er 
nog fipronil aangetoond in vlees, lever of vet ? 

 
6. Vrijgave  

Vrijgeven stal pas als de mest ook vrijgegeven is  
(is aangepast in het nieuwe stroomschema 
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directie Handhaven  

Datum 
30 augustus 2017 

 
 

  

 
 

 Pagina 2 van 2 

 

7. Openstaande vragen 
- Stand van zaken normering mest 
- Uniformering rapportage labs 
 

8. W.v.t.t.k. 
 
Q&A herbemonstering, duidelijker aangeven dat het hier gaat om 
herbemonstering op hetzelfde product en dat je monstername via het 
formulier moet aanvragen (Q&A is aangepast) 
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Datum bijgewerkt: tot en met 23 augustus 2017 16:00 uur 
 

Methode 
 

Aantal locaties Uitgevoerd door Aantal dieren Toezicht NVWA? 

Stalvergassing 64 56  / 5  / 
3  

2.210.100  5  / 2   

Containervergassing CO2 1  9.500 1  
Big bags stikstofschuim  2  21.000 2  
Anders, namelijk     
Totaal 67    
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Informeel overleg met de sector over Fipronil bij de NVWA d.d. 16-8-2017 
 
Aanwezig:  
Sector:  

(Anevei),  (ZLTO), (Poultryconsult),  (Avined), 
 (NV Pluimveehouders),  (Avined),   
 (Anevei). 

 
NVWA:  (NVWA),  (NVWA), Notulist:  
 
Beleid:  (EZ),  
 

1. Agenda vaststellen 
De aanwezigen stellen zich voor, voor zover niet al bekend. De agenda wordt conform het 
voorstel vastgesteld.  

 
2. Rondje mededelingen 

  licht de reden toe waarom prijs gesteld wordt op dit overleg: enerzijds 
omdat een aantal onderwerpen zich niet leent voor het formele overleg en anderzijds 
omdat er zorg is bij de achterban over de gevolgde koers.  

  
3. Communicatie tussen sector en NVWA 

•   geeft aan dat de sector graag tevoren geïnformeerd wil worden over 
aanvullende regelgeving, protocollen etc. voordat deze op de website van de NVWA 
worden gepubliceerd. 

• Men wil graag weten hoeveel zelfmelders er zijn. 
• Men wil graag informatie over de aangetroffen gehaltes en het eventuele teruglopen 

van gehaltes bij herbemonstering. 
 
Vanuit Anevei wordt aangegeven dat de laatste zelfmelders uit hun ledenbestand nu in 
onderzoek zijn bij de NVWA.  verwacht dat er alleen nog enkele 
atypische/bijzondere gevallen zullen bijkomen.  
De sector zou graag zien dat de NVWA aangeeft dat er geen Fipronil eieren meer op de 
markt zijn.  antwoordt  dat de NVWA alleen kan melden of er nog  monsters 
worden getest c.q. er niets meer in de pijplijn zit. Aangezien er nog steeds nieuwe 
bedrijven boven water komen waar mogelijk besmette eieren zijn, zal de NVWA de 
gevraagde uitspraak niet doen. Hier is begrip voor; de sector kan zelf wel meer 
communiceren.  

 Afgesproken wordt, dat de sector en de NVWA geanonimiseerde gegevens zullen delen 
(buiten de vergadering wordt besproken welke en hoe). Het gaat daarbij onder meer om 
de uitkomsten van de door de sector gehouden screening.  
 
Afspraak: De NVWA zal het aantal zelfmelders doorgeven aan Avined.  
Het aantal is niet gedeeld met de sector maar wel beschikbaar op basis van de 
rapportage 22-08-2017; 21:00 uur --> 77 
 
• Herblokkades: de communicatie daarover is niet goed verlopen. De NVWA onderkent 

dat en  biedt excuses daarvoor aan.  licht nogmaals toe dat de 
achtergrond is het in buikvet van kipmonsters aangetroffen gehalte Fipronil. Hierdoor 
werd de theorie  Ei vrij=Kip vrij onderuit gehaald en moesten bedrijven worden 
geherblokkeerd. Overigens blijven de betreffende bedrijven voor eieren wel 
gedeblokkeerd 

  Afgesproken wordt, dat de sector zo veel mogelijk tevoren op de hoogte wordt gesteld. 
Avined ontvangt een link naar  de formulieren die op de website van de NVWA staan, die 
bedoeld zijn om onder andere de vrijgave bemonstering soepel te laten verlopen.  

 Mail gezonden aan Avined met Link naar vragen formulier (terugkoppeling gehad 
dat deze link in de nieuwsbrief van Avined wordt opgenomen. 
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4. Stand van zaken protocollen 

Het protocol voor vrijgave van broedeieren was uitgerold maar is vrijdag geblokkeerd 
omdat er officiële ambtelijke monsters moeten zijn. Er is spraakverwarring over om welke 
bedrijven het nu precies gaat. Prangende vraag is, welke status de monsters van  
hebben die morgen (17-8-2017) beschikbaar komen en of de broedeieren kunnen worden  
vrijgegeven op basis van de uitkomsten daarvan. De sector wil de oude afspraak 
gehonoreerd zien. 
Afspraak: na de vergadering in kleine kring verder bespreken met de inhoudelijk adviseur 
van het incidentteam erbij.  
 
De sector heeft een voorstel voor de kanalisatie van de eieren gedaan. Dit is te recent 
ontvangen om al op te kunnen reageren. De sector benadrukt de grote economische 
belangen die hiermee  gemoeid zijn, als ook met de onderbouwing van de theoretische 
modellen voor de afzet van vleeskuikens.  geeft aan de belangen te onderkennen.   
 
• Verklikker kippen 

 geeft aan dat de sector een voorkeur heeft voor 30 tot 40 kippen in 
tegenstelling tot de (minimaal) 15 die de NVWA aangeeft. Dit met het oog op 
monstername door zowel de NVWA als de pluimveehouder zelf en de mogelijkheid om 
meerdere monsters te nemen. Ook gaat de voorkeur van de sector op advies van de GD 
uit naar een andere verdeling  over de stal (meerdere  blokken in de stal). 
Actiepunt NVWA : check of deze verdeling binnen het huidige protocol kan of dat een 
aanpassing nodig is.  
30 tot 40 kippen is geen probleem er staat meer dan 15, blokken in de stal is 
geen punt maar dan wel weer minimaal 15 kippen per blok/deel stal 
 

5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 
Er is een formulier aanvragen vrijgave bemonstering beschikbaar op de website  voor 
zowel eieren, kippen, als mest (kan op één formulier). Er zullen meer 
standaardformulieren worden geplaatst.  
 
Gevraagd wordt een doorkijk te geven in de doorlooptijd van de monsters 
Antwoord: monsters worden één dag na aanvraag genomen, onderzoek en analyse duren 
twee dagen, daarna volgt de administratieve afhandeling waarvoor geen termijn is 
genoemd, omdat hier zich nogal eens problemen bij voordoen, onder andere omdat 
gegevens uit Avined niet altijd blijken te kloppen. .  
Advies: vraag  zeer tijdig aan (zodat de beproevingsrapporten op tijd aanwezig zijn.) 
 
De sector biedt hulp aan: wanneer de NVWA daartoe een mogelijkheid ziet, wordt dat 
gemeld.  
 
De sector adviseert de NVWA nu reeds vooruit te denken over wat komen gaat: zo zullen 
de kippen over drie tot vier weken massaal uit de rui komen en er opnieuw een hoos aan 
monsterverzoeken binnen komen. De NVWA geeft aan dat te doen en verzoekt de sector 
ruim van te voren aan te geven wat men verwacht dat nodig is qua monstername. Zo kan 
de NVWA de planning zo goed mogelijk doen.  
 

6. Vrijgave en openstaande vragen 
De  lijst met individuele bedrijven die problemen ondervinden wordt buiten de vergadering 
besproken.  
 
Er is discussie over de EU normering en de toepassing van die normering, met name voor 
eigeel en eipoeder en hoe te handelen bij het aantreffen van bepaalde waarden.  
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Actiepunt: de NVWA doet navraag bij de eigen deskundige naar het eigeel en eipoeder.  
Berekening van fipronil in geconcentreerde eiproducten  
 
Aan de hand van het droge stof gehalte in een eiproduct en de indroogfactor kan, op basis 
van de wettelijke vastgestelde MRL en de berekende MRL voor vloeibaar eigeel, de MRL 
voor eipoeders worden berekend.  
 

Product Droge stof 
gehalte 

Indroogfactor MRL’s verwerkte 
producten 

Heel ei vloeibaar 22,65 % 1,0 0,005 mg/kg 
Eigeel vloeibaar 43,0 % 1,0 0,0163 mg/kg 
Eiwit vloeibaar 11,3 % 1,0 0,005 mg/kg 
Heel ei poeder 97,0 % 4,28 0,0214 mg/kg  
Eigeel poeder 97,0 % 2,26 0,0368 mg/kg  
Eiwit poeder 93,0 % 8,23 0,0412 mg/kg 

 
 
Is er een blokkade op de export van vlees (kuikens) onder de MRL waarde?  
Actiepunt: NVWA doet navraag bij Keuren/ .  

 
Voor intra-verkeer is er geen blokkade 
Voor export derde landen afhankelijk van de ontvangen partij (Land). Op basis 
van de huidige certificaatteksten kan dit. 
 
Mogen besmette eieren die elders staan teruggehaald worden (om zelf uit de trays te 
halen en zo de kosten van afvoer te drukken). 
Actiepunt: De sector doet een voorstel voor borging van juiste afvoer (betreft categorie I 
materiaal). 
?? 
 
Er dreigt capaciteitsgebrek te ontstaan bij de biomassacentrale door de grote aanvoer van 
mest. Zijn er andere mogelijkheden? Deze vraag is al aan EZ gesteld.  
Actiepunt:  zal navraag doen en zo mogelijk procesinformatie daarover 
geven.  
 
Er dreigt mogelijk een tekort aan slachtcapaciteit in Nederland voor slachtkippen. Hoe kan 
dit worden opgelost? Er staat al een vraag uit in Polen. Als Polen positief reageert, dient 
een vrijgave geregeld te worden. Zijn er extra papieren nodig voor export in dit geval?  
Actiepunt:  NVWA vraagt dit na bij Keuren/ .  

: 
22/8 heeft Polen gemeld dat ze geen toestemming geven. 
22/8 Duitsland heeft aanvullende vragen gesteld. Vandaag krijgen we een reactie 
vanuit Duitsland. 
  
Hoe om te gaan met de afvoer van kadavers door normale sterfte  bij besmette kippen? 
Kadavers zijn altijd categorie I materiaal. De kadavers kunnen op de normale wijze 
conform regelgeving categorie 1 worden afgevoerd.  
 

 vraagt naar een mail over eicodes in Duitsland. Deze vraag wordt per mail 
beantwoord.  
 
Kan er op zaterdag extra worden geslacht? NVWA antwoordt in principe wel. Echter het 
blijkt om deze zaterdag te gaan en is dus een vraag, die wel erg kort tevoren wordt 
gesteld. . De specifieke vraag me t gegevens zal via  worden gesteld. Op 
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voorwaarde dat de monsteruitslagen binnen zijn, wordt gekeken of  slachten aanstaande 
zaterdag mogelijk  is.  
 

 vraagt of er nieuws te melden is over het gesprek van de I-G Berlijn: dat 
is niet het geval. 
 

7. W.v.t.t.k. 
Voorgesteld wordt volgende week een volgende bijeenkomst te houden. Er is dan ook een 
gesprek bij EZ. De NVWA zal de uitnodiging verzorgen en proberen de gesprekken te laten 
samen vallen.  
De bijeenkomst wordt hiermee beëindigd.  
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Informeel overleg met de sector over Fipronil bij de NVWA d.d. 22-8-2017 
 
Aanwezig:  
Sector:  

 (ZLTO),  ( ),  (Anevei);  
(Poultryconsult),  (Avined),  (NV Pluimveehouders),  
(Avined),  (Avined),  i.p.v.  (Anevei). 
 
NVWA:  (NVWA),  (NVWA),  Notulist:  
 
Beleid – EZ : ,  
Beleid – VWS :  
 
 

1. Agenda vaststellen 
De aanwezigen stellen zich voor, voor zover niet al bekend. De agenda wordt conform het 
voorstel vastgesteld.  

 
2. Rondje mededelingen 

, geeft aan dat ze het niet meer aan de vermeerderaars kan uitleggen dat 
de uitslagen lang op zich laten wachten (langer dan 5 dagen) Deze mededeling zal onder 
punt 5 van de agenda besproken worden. 
 
De lijst met vragen van  zijn voor zover mogelijk afgehandeld.  

 overhandigt de lijst aan .  
 

3. Communicatie tussen sector en NVWA 
, heeft een signaal ontvangen dat de pluimveehouders problemen hebben 

met de tekst op het lab-analyse onderzoeksrapport “conform”, op basis van deze tekst 
zouden de eieren niet opgehaald worden. Binnen de leden van de sector wordt hier 
verdeeld op gereageerd. Zeker omdat er in het overleg van verleden week juist om deze 
omschrijving is gevraagd. 

 Afgesproken wordt,  
De leden van de sector maken na de vergadering een voorstel voor de gewenste 
omschrijving.  geeft aan dat ze haar best gaat doen om dit te realiseren. 
Afspraak:  
Voor vrijdag 25.08 zullen de leden van de sector een gezamenlijk voorstel opstellen zodat 
dit besproken kan worden tijdens het overleg van de NVWA ( ) met de 
laboratoria (25.08; 10:00 – 12:00). 
Voorstel ontvangen van de sector – vrijdag besloten om te blijven rapporteren met 
conform en niet conform 
 
-  vraagt of de sector inzage kan krijgen wat er nog in de pijplijn zit. 
    Er blijven nog nieuwe bedrijven naar voren komen. Dit zijn zelfmelders 

en uit de gegevens van de laatste verstrekking zijn ook “nieuwe” bedrijven naar voren 
 gekomen. 
 
- , vraagt hoe het kan dat de site van de Duitse autoriteit niet in lijn is met 

de site van de NVWA. Dit wordt uitgezocht. De mutaties worden wel doorgegevens. 
 NB de site van de Duitse autoriteit is op 25.08 geactualiseerd. 
 
-  meldt dat de NVWA vandaag/morgen over zal gaan tot publicatie van de  

Ei-nummers van besmette eieren (boven MRL) van andere lidstaten op de Nederlandse 
markt.  Deze eieren zijn bemeten door de NVWA danwel genotificeerd door de 
betreffende lidstaten in Rasff. 
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-   vraag of de vragenformulieren die op de NVWA site staat gebruikt 
worden. De NVWA meldt dat het beeld wisselend is en dat het prima is als de 
sectorpartijen deze werkwijze nogmaals onder de aandacht van de leden brengt.  

 
4. Stand van zaken protocollen 

 
Broedeieren 
De sector geeft aan dat er nog onduidelijkheid is over het proces rond leveren van >MRL 
broedeieren aan de broederij. Concreet betreft het onduidelijkheid over de NL status van 
nakomelingen af-broederij en de voorwaarde dat de ambtelijke herhaling van het GD-
onderzoek naar de nakomelingen uit deze eieren conforme resultaten oplevert. 
 
NVWA geeft aan dat deze broedeieren ingelegd kunnen worden. Dat kan op eigen risico in 
de periode tot alle resultaten van het ambtelijk onderzoek bekend zijn. Wanneer deze 
resultaten niet alle conform zijn, dan zijn de ingelegde broedeieren categorie 1 materiaal. 

 geeft aan dat de leveruitslagen van de GD getypeerd zijn als LOQ en dat 
het risico heel gering is. De sector meldt dat ze het eigen risico niet willen nemen en zullen 
wachten op de uitslagen. Waarvan acte.  
 
Verder geeft NVWA aan dat NL status voor de nakomelingen uit >MRL broedeieren geldt 
voor nakomelingen uit de diercategorieën vleeskuikens en (opfok)leghennen. De sector 
geeft aan daarmee voor leghennen niet goed uit de voeten te kunnen. 
 
Afgesproken wordt,  
De NVWA zegt toe dat er vrijdag 25.08.2017 aan het eind van de dag, naar verwachting 
duidelijkheid is over de uitslagen van bovengenoemd ambtelijk onderzoek. 
Actie 
Delen van de uitslagen  
(Gedeeltelijk gerealiseerd, de laatste uitslagen zijn zaterdag gedeeld) 
 

 Annotatie voor broedeieren 
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft  in opdracht van de sector proefslachtingen 
gedaan van vleeskuikens (4 weken oud) afkomstig van vermeerderingsbedrijven die 
momenteel geblokkeerd zijn. Afgelopen zaterdag bleek dat de resultaten van deze 
proefslachtingen onder de MRL voor fipronil waren. 
 
De NVWA heeft nu met de bedrijven afgesproken dat het leveren van broedeieren boven 
de MRL voor fipronil naar een broederij binnen Nederland onder voorwaarden mogelijk 
wordt: de NVWA herhaalt het onderzoek van de GD en de resultaten zijn onder MRL voor 
fipronil. Verder moeten de broedeieren gekanaliseerd worden afgevoerd naar de broederij.  
Eieren die niet worden uitgebroed moeten gekanaliseerd worden afgevoerd en worden 
behandeld als categorie 1 materiaal. 
 
Vermeerderingsbedrijven mogen in afwachting van de resultaten van het NVWA-onderzoek 
de broedeieren gekanaliseerd leveren aan de broederij (duurt 21 dagen voordat de kuikens 
uit het ei komen). Indien dan fipronil boven de MRL wordt aangetoond, moeten de eieren 
in de broedmachines vernietigd worden. De broederij die hieraan mee wenst te werken, 
moet van te voren een kanalisatieprotocol voor het inleggen van deze eieren afstemmen 
met de NVWA. 

 
Verklikkerkippen 
De verklikker kippen moeten door de gehele stal kunnen lopen. Er moeten enkele 
aanpassingen gedaan worden op het “processchema”. 

 Afgesproken wordt,  
 gaat het processchema aanpassen, donderdag 24-08-2017 zal er een 

nieuwe versie toegezonden worden aan de NVWA.  
Afspraak:  
Donderdag 24/08 nieuwe versie beschikbaar. 
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NVWA Internetsite 
meldt dat er op de site van de NVWA tegenstrijdige informatie staat.  

 vraagt om concrete voorbeelden (print screen et cetera). 
 Afgesproken wordt,  

Dat  concrete voorbeelden toezend en dat  het 
processchema gaat aanpassen, donderdag 24-08-2017 zal er een nieuwe versie 
toegezonden worden.  
Afspraak:  
Donderdag 24/08 nieuwe versie beschikbaar. 
Zover bekend geen informatie ontvangen 
 

5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 
 
Proefslachtingen 
Naar aanleiding van opmerking van  over de doorlooptijd bij 
proefslachtingen van meer dan tien dagen heeft kan  melden dat er een steekproef 
op de doorlooptijd heeft plaatsgevonden en dat er 4 casussen een doorlooptijd hadden van 
5 dagen van monstername tot telefonisch informeren van de houder, 5 bedrijven waarvan 
1 na 8 dagen, 1 na 7 dagen en 2 na 4 dagen telefonisch geïnformeerd zijn. Oftewel 6 
binnen 5 dagen gebeld, 1 na 7 en 1 na 8 dagen. Er blijven helaas natuurlijk enkele 
excessen waarbij de doorlooptijd langer of korter is. 
  
De NVWA merkt op dat de planning voor de proefslachting niet helemaal goed gemaakt 
kan worden omdat pluimveehouders soms op het laatste moment (als de NVWA al ter 
plaatste is) afzien van de ingeplande proefslachting. De laboratoria reserveren capaciteit 
voor deze proefslachting die dan helaas niet benut kan worden. 

 Afgesproken wordt,  
De sectorpartijen gaan dit melden bij de leden.  
Afspraak:  
Sector zal dit melden in de betreffende nieuwsbrieven 
Tekst voorstel met NVWA besproken en op woensdag 29-09 gepubliceerd 

 
Ei monsters onderzocht in Duitsland 
De NVWA is vandaag geïnformeerd (23/8) dat een Nederlands bedrijf zijn eimonsters in 
Duitsland heeft laten testen, de uitslag is niet conform (boven de norm). Het voornemen 
van de NVWA is om dit bedrijf niet te blokkeren maar een herbemonstering uit te voeren.  
 
Mocht de uitslag van de NVWA-herbemonstering  boven de norm uit komen dat zal het 
bedrijf geblokkeerd worden. 
 
Afvoer mest 

 geeft aan dat de capaciteit van BMC vol loopt. Hij vraagt zich af of er andere 
mogelijkheden zijn voor de afvoer van mest. Kan er een MRL voor mest op worden 
gesteld, zo is het verzoek van de sector al vanaf het begin. 
Afgesproken wordt, 
EZ meldt dat  vrijdag een afspraak heeft m.b.t. de capaciteit en 
mogelijkheden bij BMC. Daarnaast zal er afgestemd worden met IM  over de 
milieuaspecten. 
Afspraak 
Maandag zal EZ procesinformatie aanleveren m.b.t. de afvoer van mest. 
Vanuit de sector zal een voorstel voor kanalisatie gedaan worden hoe men om wil gaan 
met de afvoer van mest. 
Zover bekend geen informatie ontvangen 
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6. Vrijgave en openstaande vragen 
 
- Vraag vanuit de sector: 

Bij een “conform” uitslag van de eieren wat is de datum van vrijgave. De datum van 
monstername of de datum van de monsteruitslag. 
Actiepunt: 
De NVWA gaat dit uitzoeken en komt met een antwoord. 
Datum van monstername  
 

- Meldingen en Recall 
NVWA meldt dat er “gaten” in de informatie uit de keten zitten. Er is meerdere keren 
gerappelleerd en dat dit een probleem is ook voor de onderliggende schakels in de 
keten. De NVWA heeft besloten om samen met de NCAE bedrijven te bezoeken om de 
benodigde informatie te verkrijgen.  geeft aan dat hier vanaf het begin 
aandacht voor gevraagd is.  
 

7. W.v.t.t.k. 
 
7.1. NVWA meldt dat er 23/8 een brief aan de kamer is gezonden onder meer over 

 Sinds de NVWA toezicht geïnformeerd is over  worden de eieren 
zowel op Fipronil als  onderzocht. Tot nu toe zijn er geen positieve 
uitslagen op  in eieren. 
 

7.2. EZ deelt mede dat IM gemeld heeft dat er bij schoonmaak van de stallen 
spoelwater in het oppervlaktewater komt. Vanuit de sector geeft men aan dat al 
vanaf de 1ste dag in de nieuwsbrief staat dat stallen  vervuild met fipronil niet met 
water moeten worden gereinigd. 
 

7.3. , vraagt zich af hoe het staat met de MRL voor bewerkte 
eindproducten. Er worden verschillende waarden binnen de lidstaten gehanteerd. 
Dit geeft de pluimveehouders steeds minder vertrouwen waardoor ze besluiten om 
de dieren te gaan doden. 

 geeft aan dat ook voor verwerkte producten de instructie van de EC 
geldt.  
Het aangeleverde overzicht van de berekening van Fipronil in geconcentreerde ei-
producten, geeft een goed handvat. De sector vraagt of het mogelijk is om dit 
overzicht een officiële status te geven.  

 geeft aan dat dit overzicht op de website komt. 
Afgerond - gepubliceerd 
 

7.4.  geeft aan dat er verschillende formats gehanteerd worden bij de 
analyse rapporten van de laboratoria.  geeft aan dat dit aanstaande 
vrijdag 25-08 in het overleg met de laboratoria besproken worden. 
 

7.5. Volgend overleg met de Sector in klein comité  
Woensdag 30 augustus 2017 – 16:00 – 17.00 
Locatie: NVWA, Catharijnesingel 59, vergaderzaal 0.53 zuidvleugel. 
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Informeel overleg met de sector over Fipronil bij de NVWA d.d. 16-8-2017 
 
Aanwezig:  (Anevei),  (ZLTO), (Poultryconsult),  
(Avined),  (NV Pluimveehouders),  (Avined),  (NVWA), 

 (NVWA),  (EZ),  ( ,  
 (Anevei).  

Notulist:  
 

1. Agenda vaststellen 
De aanwezigen stellen zich voor, voor zover niet al bekend. De agenda wordt conform het 
voorstel vastgesteld.  

 
2. Rondje mededelingen 

 licht de reden toe waarom om dit gesprek is gevraagd: enerzijds omdat een aantal 
onderwerpen zich niet leent voor het formele overleg en anderzijds omdat er zorg is bij de 
achterban over de gevolgde koers.  

  
3. Communicatie tussen sector en NVWA 

•  geeft aan dat de sector graag tevoren geïnformeerd wil worden over 
aanvullende regelgeving, protocollen etc. voordat deze op de website van de NVWA 
worden gepubliceerd. 

• Men wil graag weten hoeveel zelfmelders er zijn. 
• Men wil graag informatie over de aangetroffen gehaltes en het eventuele teruglopen 

van gehaltes bij herbemonstering. 
 
Vanuit Anevei wordt aangegeven dat de laatste zelfmelders uit hun ledenbestand nu in 
onderzoek zijn bij de NVWA.  verwacht dat er alleen nog enkele 
atypische/bijzondere gevallen zullen bijkomen.  
De sector zou graag zien dat de NVWA aangeeft dat er geen Fipronil eieren meer op de 
markt zijn.  antwoordt  dat de NVWA alleen kan melden dat er geen monsters meer 
worden getest c.q. er niets meer in de pijplijn zit. Hier is begrip voor; de sector kan zelf 
wel meer communiceren.  

 Afgesproken wordt, dat de sector en de NVWA geanonimiseerde gegevens zullen delen 
(buiten de vergadering wordt besproken welke en hoe). Het gaat daarbij onder meer om 
de uitkomsten van de door de sector gehouden screening.  
Achtergrond bij de wens om tot gegevensdeling te komen is enerzijds het 
bemonsteringsbeleid van België en anderzijds het hebben van meer houvast bij de 
communicatie naar de markt.  
 
Afspraak: De NVWA zal het aantal zelfmelders doorgeven aan Avined.  
 
• Herblokkades: de communicatie daarover is niet goed verlopen. De NVWA onderkent 

dat en  biedt excuses daarvoor aan.  licht nogmaals toe dat de achtergrond 
is het in buikvet van kipmonsters aangetroffen gehalte Fipronil. Hierdoor werd de 
theorie  Ei vrij=Kip vrij onderuit gehaald.  

  Afgesproken wordt, dat de sector tevoren op de hoogte wordt gesteld van ingrijpende 
veranderingen. Avined ontvangt een link naar  de formulieren die op de website van de 
NVWA staan, die bedoeld zijn om onder andere de vrijgave bemonstering soepel te laten 
verlopen.  

 
4. Stand van zaken protocollen 

Het protocol voor vrijgave van broedeieren was uitgerold maar is vrijdag geblokkeerd 
omdat er officiële ambtelijke monsters moeten zijn. Er is spraakverwarring over om welke 
bedrijven het nu precies gaat. Prangende vraag is, welke status de monsters van  
hebben die morgen (17-8-2017) beschikbaar komen en of de broedeieren kunnen worden  
vrijgegeven op basis van de uitkomsten daarvan. De sector wil de oude afspraak 
gehonoreerd zien. 
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Afspraak: na de vergadering in kleine kring verder bespreken met de inhoudelijk adviseur 
van het incidentteam erbij.  
 
De sector heeft een voorstel voor de kanalisatie van de eieren gedaan. Dit is te recent 
ontvangen om al op te kunnen reageren. De sector benadrukt de grote economische 
belangen die hiermee  gemoeid zijn, als ook met de onderbouwing van de theoretische 
modellen voor de afzet van vleeskuikens.  geeft aan de belangen te onderkennen.   
 
• Verklikker kippen 

 geeft aan dat de sector een voorkeur heeft voor 30 tot 40 kippen in 
tegenstelling tot de (minimaal) 15 die de NVWA aangeeft. Dit met het oog op 
monstername door zowel de NVWA als de pluimveehouder zelf en de mogelijkheid om 
meerdere monsters te nemen. Ook gaat de voorkeur van de sector op advies van de GD 
uit naar een andere verdeling  over de stal (meerdere  blokken in de stal). 
Actiepunt NVWA : check of deze verdeling binnen het huidige protocol kan of dat een 
aanpassing nodig is.  
 

5. Ambtelijke monsters en procedures aanvragen 
Er is een formulier aanvragen vrijgave bemonstering beschikbaar op de website  voor 
zowel eieren, kippen, als mest (kan op één formulier). Er zullen meer 
standaardformulieren worden geplaatst.  
 
Gevraagd wordt een doorkijk te geven in de doorlooptijd van de monsters 
Antwoord: monsters worden één dag na aanvraag genomen, onderzoek en analyse duren 
twee dagen, daarna volgt de administratieve afhandeling waarvoor geen termijn is 
genoemd, omdat hier zich nogal eens problemen bij voordoen.  
Advies: vraag  zeer tijdig aan (zodat de beproevingsrapporten op tijd aanwezig zijn.) 
 
De sector biedt hulp aan: wanneer de NVWA daartoe een mogelijkheid ziet, wordt dat 
gemeld.  
 
De sector adviseert de NVWA nu reeds vooruit te denken over wat komen gaat: zo zullen 
de kippen over drie tot vier weken massaal uit de rui komen en er opnieuw een hoos aan 
monsterverzoeken binnen komen.  
 

6. Vrijgave en openstaande vragen 
De  lijst met bedrijven die problemen ondervinden wordt buiten de vergadering besproken.  
 
Er is discussie over de EU normering en de toepassing van die normering, met name voor 
eigeel en eipoeder en hoe te handelen bij het aantreffen van bepaalde waarden.  
Actiepunt: de NVWA doet navraag bij de eigen deskundige naar het eigeel en eipoeder.  
 
Is er een blokkade op de export van vlees (kuikens) onder de MRL waarde?  
Actiepunt: NVWA doet navraag bij Keuren/ .  
 
Mogen besmette eieren die elders staan teruggehaald worden (om zelf uit de trays te 
halen en zo de kosten van afvoer te drukken). 
Actiepunt: De sector doet een voorstel voor borging van juiste afvoer (betreft categorie I 
materiaal). 
 
Er dreigt capaciteitsgebrek te ontstaan bij de biomassacentrale door de grote aanvoer van 
mest. Zijn er andere mogelijkheden? Deze vraag is al aan EZ gesteld.  zal 
navraag doen en zo mogelijk procesinformatie daarover geven.  
 
Er dreigt mogelijk een tekort aan slachtcapaciteit in Nederland voor slachtkippen. Hoe kan 
dit worden opgelost? Er staat al een vraag uit in Polen. Als Polen positief reageert, dient 
een vrijgave geregeld te worden. Zijn er extra papieren nodig voor export in dit geval?  
Actiepunt:  NVWA vraagt dit na bij Keuren/ .  
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Hoe om te gaan met de afvoer van kadavers door normale sterfte  bij besmette kippen? 
Kadavers zijn altijd categorie I materiaal. De kadavers kunnen op de normale wijze worden 
afgevoerd.  
 

 vraagt naar een mail over eicodes in Duitsland. Deze vraag wordt per mail 
beantwoord.  
 
Kan er op zaterdag extra worden geslacht? Het blijkt om deze zaterdag te gaan en is dus 
een vraag, die buiten de normale termijnen valt. De specifieke vraag me t gegevens zal via 

 worden gesteld. Op voorwaarde dat de monsteruitslagen binnen zijn, wordt 
toegezegd dat slachten aanstaande zaterdag mogelijk  is.  
 

 vraagt of er nieuws te melden is over het gesprek van de I-G Berlijn: dat 
is niet het geval. 
 

7. W.v.t.t.k. 
Voorgesteld wordt volgende week een volgende bijeenkomst te houden. Er is dan ook een 
gesprek bij EZ. De NVWA zal de uitnodiging verzorgen en proberen de gesprekken te laten 
samen vallen.  
De bijeenkomst wordt hiermee beëindigd.  
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Beknopt verslag sectoroverleg 9-8-2017, 14.00 uur  
 
Aanwezig: 
Sector: FNLI, CBL, NEPLUVI, AVINED, LTO, ANEVEI, NVP en COBK.  
EZ: ,  en .  
VWS: . 
NVWA: ,  (voorzitter),  en .  
 
Medelingen:  
FNLI en CBL zijn niet gelukkig met de melding van een privaat laboratorium over 
aangetroffen lage concentraties Fipronil in koekjes en pluimveevlees in de media. 
NEPLUVI betreurt het dat er gecommuniceerd is dat er proefslachtingen gehouden worden 
bij vleeskuikens. De NVWA geeft aan dat dit bericht heel snel door de NVWA gecorrigeerd is 
en dat binnen een uur de juiste versie door de media was opgepakt.  
Er wordt gevraagd naar de verschillende maatstaven in Europa. De NVWA antwoordt dat 
alle lidstaten dezelfde normen hanteren, te weten de MRL van 0,005 mg/kg en de ARfD van 
0,72 mg/kg.  
 
Protocol vrijgeven:  
LTO geeft kort tekst en uitleg over de afspraken die met de NVWA zijn gemaakt over het 
vrijgeven van eieren, dieren en mest op geblokkeerde bedrijven. Ook wordt kort aangegeven 
op welke wijze stallen weer vrijgegeven kunnen worden.  
 

 hoopt vooral dat er niet veel nieuwe bedrijven (zelfmelders) bijkomen. Weer nieuwe 
eieren uit de schappen halen, is niet uit te leggen. ANEVEI geeft aan dat alle Nederlandse 
pakstations de aangevoerde partijen eieren eerst testen alvorens ze weer uitgeleverd 
worden.   
 
Mest: 
EZ geeft, kort samengevat, aan dat, zolang de mest positief getest wordt, deze mest 
afgevoerd moet worden naar BMC te Moerdijk. Ook vraagt EZ aandacht voor het afvalwater 
bij het schoonmaken.  
EZ geeft aan dat het RIVM geïnteresseerd is in de resultaten van de swabsonderzoeken van 
lege, vuile en schoongemaakte stallen. RIVM neemt hiervoor contact op met LTO/NOP.  
 
Informeren burgemeesters:  
De NVWA geeft aan dat de burgemeesters graag horen welke pluimveehouders getroffen 
zijn. De NVWA mag deze gegevens niet zonder meer verstrekken. Het verzoek aan de 
vertegenwoordigers van de pluimveehouders is om de pluimveehouders te vragen zichzelf te 
melden bij zijn of haar burgmeester.  
 
Volgend overleg:  
De aanwezigen geven aan dat een volgend overleg niet gepland hoeft te worden. Indien 
noodzakelijk weten de meeste betrokkenen elkaar goed en snel te vinden. Op basis van de 
voortang en resultaten zal bezien worden of er t.z.t. nog een volgend overleg gepland moet 
worden.   
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3/22/2018

1

Fipronil in eieren

24 juli 2017

Aanleiding

• Melding van FAVV
• Nederlands pluimvee servicebedrijf
• DEGA-16
• Strafrechtelijk onderzoek
• Tracering

2

Wat is fipronil?

• Toelating:
• behandeling van vlooien en teken bij gezelschapsdieren.
• bestrijding van kakkerlakken en behandeling zaaizaad door 

larven. 

• Geen toelating als biocide of 
diergeneesmiddel in pluimveesector.

• Norm in eieren: 0,005 mg/kg 
Fipronil

3

Onderzoek

• Meest recent behandelde bedrijven: 
monstername op 9 bedrijven

• Fipronil op 7 bedrijven aangetoond
• Blokkade ei, kip en mest: 7 

bedrijven
• Overschrijding van de ADIkind

• Stille recall eieren: 4 bedrijven 

4
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3/22/2018

2

Risicoanalyse BuRO

5

Waar staan we nu

• Klanten van pluimvee service bedrijf 
van mei-juli bekend: meer bedrijven.

• Strafrechtelijk onderzoek:
.

• Verloop van fipronil gehalte in ei, kip, 
mest nog onbekend.

• Maanden na toediening nog 
aantoonbaar in eieren. 

6

Vervolgaanpak ?

7
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Van: de directeur strategie J/J 
Aan: de directeur handhaven 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

nota Advies inzake publicatie buitenlandse eiernummers 

Hierbij bied ik u het antwoord aan op onderstaande vraagstelling. 

Aanleiding en vraagstelling 

Naar aanleiding van recente meldingen bij de NCAE onderzoekt de NVWA eieren 

afkomstig van Poolse leghenbedrijven op de aanwezigheid van fipronil. De kans 

bestaat dat uit dit monsteronderzoek fipronilwaarden naar voren komen die boven 

het wettelijk bepaalde maximale residugehalte (MRL) liggen. Voor zover er sprake 

is van overschrijding van de MRL, ligt de vraag voor naar de juridische kaders 

voor het publiceren van eiernummers van eieren op de Nederlandse markt die 

afkomstig zijn uit het buitenland. In deze nota worden tevens de (juridische) 

risico's die daaraan verbonden zijn weergegeven. 

De vraag wordt beantwoord in het licht van de volgende punten: 

• De NVWA is eerder overgegaan tot publicatie van eiernummers van 

Nederlandse leghenbedrijven waar fipronil is geconstateerd. Voor zover er 

fipronilwaarden boven de ARfD, dan wel boven de ADI-kind zijn vastgesteld, 

zijn deze op de website in specifieke lijsten benoemd. 

• Bekend is dat de Duitse autoriteit Duitse en buitenlandse (Nederlandse) 

eiernummers publiceert (op Lebensmittelwarnung.de) indien sprake is van 

overschrijding van de MRL. De Belgische autoriteit publiceert alleen 

eiernummers indien een waarde boven de ARfD is gemeten omdat alleen dat 

een direct risico voor de consument zou opleveren. 

directie Strategie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T 088 223 00 17 
F 088 223 33 34 

@nvwa. nl 

Datum 
23 augustus 2017 
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Kader 

Op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn de bevoegde 

autoriteiten gehouden de nodige stappen te nemen om het publiek te informeren 

wanneer er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een levensmiddel of 

diervoeder een risico voor de gezondheid van mens of dier inhoudt. De te nemen 

stappen zijn afhankelijk gesteld van aard, ernst en omvang van het risico. Op 

grond van artikel 10 van Vo 178/2002 dient zo volledig mogelijk aangegeven te 

worden om welk levensmiddel/diervoeder het gaat, van welk risico sprake is en 

welke maatregelen zijn genomen en zullen worden genomen om het risico te 

voorkomen, te beperken of weg te nemen. 

Publicatiescenario's 

1. Niet publiceren 

Op grond van artikel 10 van Vo 178/2002 heeft de NVWA het publiek 

geïnformeerd over eieren waarin fipronil is aangetroffen. Doel van de 

informatieverstrekking is om het publiek te attenderen op de aanwezigheid van 

verboden stoffenen om de consument daarbij handelingsperspectief te geven. Tot 

nog toe zijn alleen Nederlandse eiernummers gepubliceerd. Vanuit het oogpunt 

van bescherming van de volksgezondheid en gelet op het doel van artikel 10 van 

Vo 178/2002 gaat het, voor wat betreft de toepassing van artikel 10, niet aan om 

onderscheid te maken tussen eieren ten aanzien van hun herkomst. Achterwege 

laten van publicatie, terwijl het om het zelfde risico gaat en om hetzelfde product 

staat haaks op de eisen die artikel 10 stelt ten aanzien van het zo volledig 

mogelijk informeren van het publiek. Achterwege laten van publicatie staat voorts 

haaks op het gelijkheidsbeginsel; het geeft aanleiding voor de stelling van de 

Nederlandse pluimveebedrijvendat de NVWA met twee maten meet. 

2. Publicatie van Poolse eiernummers werkt door naar alle in Nederland in 

het handelsverkeer aanwezige eieren afkomstig uit het buitenland. 

Door het publiceren van Poolse eiernummers volgens het stramien dat daarvoor 

tot nu toe is gehanteerd bij de publicatie van Nederlandse eiernummers wordt 

invulling gegeven aan artikel 10 van Vo 178/2002. Dat heeft een doorwerking 

naar publicatie van alle uit het buitenland afkomstige eieren. In al die gevallen 

geldt wat hiervoor is opgemerkt onder "niet publiceren": doel en strekking van 

directie Strategie 

Datum 
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artikel 10 van Vo 178/2002 rechtvaardigen geen onderscheid op basis van 

herkomst. Ook hier geldt dat gedeeltelijk afzien van publicatie haaks staat op het 

ge I ij kheid s beginsel. 

3. Resultaten van besmette uit het buitenland afkomstige eieren publiceren 

Gelet op doel en strekking van artikel 10 en gegeven de koers die de NVWA tot 

dusverre heeft gevaren met betrekking tot publicatie, is het consequent en 

verdedigbaar om ook eiernummers te publiceren van fipronileieren uit andere 

lidstaten die zich in het Nederlandse handelsverkeer bevinden. 

Het is aanbevelenswaardig om in het kader van zorgvuldigheid en proportionaliteit 

bij een dergelijke publicatie context te bieden. 

Vanuit juridisch perspectief 

lijken er echter geen bezwaren om alsnog te publiceren. 

directie Strategie 

Datum 
23 augustus 2017 
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Situatierapport 
 
Van: NVWA ICB  
Aan: NVWA, EZ, VWS 
 
Datum/tijd 07-09-2017/18.00 uur 
Nummer 08 
Periode Tm 05-09-2017 
Status: Definitief 
Planning Volgende sitrap, woensdag 13-09-2017 
Classificatie Vertrouwelijk 
 
 
Beeld 
 
In België heeft de FAVV in een monitoringsprogramma in eieren de stof Fipronil aangetroffen. Fipronil werkt o.a. 
tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten maar is niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij 
kippen. De bestrijding van de bloedluis was uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Chickfriend uit Barneveld.  
 
Nederland 
Tijdslijn 
•  

 
• 8 - 17 augustus, in deze periode hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden  8-8  10/8 

 14/8  15/8  15/8  17/8   Hierbij waren de NVWA, EZ en de 
vertegenwoordigers van de sector aanwezig.  

• 4 augustus, enkele Duitse supermarkten kondigen aan voorlopig geen Nederlandse eieren meer te willen 
verkopen( ).  haalt alle eieren uit de schappen 

• 3 augustus, ook de eicodes waarvan de monsteruitslagen van eieren tussen de MRL en ADI kind zitten worden 
op internet gepubliceerd. 

• 31 juli - 9 augustus, een 50-tal bedrijven meldt zichzelf vrijwillig bij de NVWA voor onderzoek op Fipronil. Het 
merendeel van deze bedrijven is in 2016 behandeld door het pluimveeservicebedrijf. Op basis van de 
monsteruitslagen wordt de lijst van besmette eieren op internet nog steeds geactualiseerd. 

• Op 31 juli is een publiekswaarschuwing gedaan voor de eiercode waarbij het gehalte boven de ARfD zit. 
Tegelijkertijd is de lijst op internet geplaats met alle ei-codes waarvan de monsteruitslagen van eieren boven 
ADI kind zitten. 

• 30 juli, op de geblokkeerde 181 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven zijn in alle stallen 
monsters van eieren en in een aantal gevallen monsters van mest en van kippenvlees genomen. Daarnaast 
zijn eiermonsters afkomstig uit de retail onderzocht. 

• Op 28 juli zijn hebben 188 bedrijven een brief gehad waarin hen werd medegedeeld dat het bedrijf 
geblokkeerd was. 

• Op 26 juli is begonnen met de blokkade en bemonstering van de bedrijven die in 2017 behandeld zijn. 
• Op 25 juli is door de NVWA besloten: uit voorzorg opleggen blokkering van 181 pluimveebedrijven die in de 

periode vanaf 1 januari 2017 zijn behandeld door het betreffende pluimveeservicebedrijf. 
• 24 juli, adresgegevens van circa 100 eierproductiebedrijven aan de NVWA vrijgegeven, die in de maanden mei 

en juni zijn behandeld tegen bloedluis door het pluimveeservicebedrijf. De inschatting van de NVWA is dat de 
administratie van het bedrijf laat zien dat circa 200 bedrijven zijn behandeld door het servicebedrijf in het 
afgelopen half jaar. 

• 22 juli, zijn de eieren, kippen en mest geblokkeerd op de 7 bedrijven. Bij 4 van deze bedrijven is ook verzocht 
om een recall op basis van het gehalte aangetroffen Fipronil (gehalte hoger dan de ADI voor kinderen) 

• 21 juli, in de avond kwamen de eerste resultaten van het lab terug. Hieruit bleek dat er 7 bedrijven niet 
conform testte op Fipronil in eieren.  
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• 20 juli, melding EU-Rapid Alert (RASSF) van het aantreffen van Fipronil in Belgische eieren 
• 20 juli, zijn bij Chickfriend apparatuur en gelaatsmaskers bemonsterd op Fipronil. Uit de monsteruitslagen op 

blijkt daarin wél Fipronil is gevonden(21/07). 
• 19 juli, zijn 8 Nederlandse bedrijven bemonsterd op eieren en mest.  

. 
. 

• 18 juli, is er een alerteringsoverleg geweest waarin in is besloten tot opschaling naar incident. 
• 17 juli, is er een overleg geweest met OM, IOD en de inspecteurs over verschillende lopende onderzoeken naar 

Fipronil. In dit overleg heeft de OvJ aangegeven dat zij graag met spoed het EOB (Europees Onderzoeksbevel) 
verzoek vanuit België ziet verschijnen. 

• 13 juli, Terugkoppeling NVWA aan FAVV n.a.v. het onderzoek op  het pluimveeservicebedrijf. Inhoud: 
dat het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het pluimveeservicebedrijf. De eindverantwoordelijke in Nederland 
is dan het Openbaar Ministerie en niet de NVWA. Voor de verstrekking van de gevraagde gegevens een 
Europees Onderzoeksbevel (EOB, voorheen rechtshulpverzoek) nodig. Deze kan door een Belgische Officier 
van Justitie worden gedaan aan het Nederlands OM. 

• 7 juli 2017, bijzondere opsporingsambtenaren brengen een bedrijfsbezoek bij Chickfriend. Ze treffen geen 
Fipronil aan, wel wordt er ca. 2 biociden aangetroffen die niet toegestaan zijn in NL. Het middel DEGA-16 is 
niet aangetroffen. Gezien de bevindingen is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen Chickfriend. Daarbij 
wordt de administratie in beslag genomen. Vanaf dat moment kan alleen door de Officier van Justitie 
gecommuniceerd worden over het onderzoek.  

. 
• 28 – 30 juni, heeft er verdere afstemming plaats gevonden over het gebruik van biocidegebruik door het 

bestrijdingsbedrijf. Afgesproken is dat de NVWA in actie komt. 
• Op 28 juni kwam het verzoek vanuit België aan de NVWA om onderzoek te doen op het NL-se bedrijf naar de 

betreffende stof. Daar zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd in de periode 2013-2017, waarbij geen 
overtredingen zijn vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er was derhalve op dat moment bij NVWA-
Handhaven geen aanwijzing dat deze twee bedrijven negatief in beeld zouden zijn. 

• 20 juni 2017, meldt een particulier bij de NVWA het vermoeden van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de 
bestrijding van bloedluis door het door het Nederlandse bestrijdingsbedrijf. Bij deze melding is het formulier 
melden dierenwelzijn/verwaarlozing boerderijdieren gebruikt. De melding is op 6 juli omgezet en 
geregistreerd. Oorzaak was de stof DEGA 16, wat gebruikt is bij de bestrijding tegen bloedluis.  

• 19 juni 2017, is er tijdens een routineonderzoek in België op een leghenbedrijf eieren aangetroffen waar 
Fipronil in zit. Mogelijke bronnen zijn twee Nederlandse bedrijven, een veevoederbedrijf en een servicebedrijf 
voor o.a. de bestrijding van bloedluis bij kippen. De FAVV vraagt in een informeel verzoek of deze twee 
bedrijven bij de NVWA in negatieve zin in beeld zijn. 

• November 2016, heeft de IOD een signaal ontvangen  over het gebruik van illegale biociden (Fipronil) bij het 
schoonmaken van pluimveestallen. Dit signaal is in de gangbare procedure opgewerkt tot een strafrechtelijk 
onderzoek onder bevoegd gezag van het Functioneel Parket. Op dat moment waren er geen aanwijzingen voor 
acute risico’s voor de voedselveiligheid. 

 
Status bedrijven 
• Er zijn 2 kalverbedrijven waar mogelijk fipronil  en/of  is gebruikt. Bij 1 bedrijf waren de kalveren al 

geslacht voordat het bedrijf geblokkeerd was. Het vlees van deze kalveren is getraceerd en alsnog 
bemonsterd. In deze monsters is geen fipronil en geen  aangetoond. Het andere bedrijf blijft 
geblokkeerd totdat een proefslachting aantoont dat er een conforme uitslag op vlees is. 

• Er zijn 2 ontheffingen verleend om broedeieren te vervoeren naar een broederij. Bij de broederijen zijn deze 
eieren gekanaliseerd ingelegd. 

• Er zijn 2 ontheffingen verleend om kippen vanuit een opfokbedrijf te plaatsen bij een legbedrijf. De 
ontvangende bedrijven zijn geblokkeerd. 

• Bedrijven kunnen vrijgave van hun stallen aanvragen als uit de monsteruitslagen onder MRL zijn en 
aangetoond kan worden dat de eierstromen per stal gescheiden zijn. Deze controle wordt uitgevoerd door 
Kiwa/Verin in opdracht van AVINED. Na toetsing door de NVWA kan vrijgave van de stal worden toegestaan. 

• Vanuit ANEVEI en AVINED is de oproep gedaan bij hun leden om te melden of hun bedrijf gebruik heeft 
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gemaakt van de dienst van Chickfriend in het verleden. Hieruit volgen nieuwe bedrijven, de zgn. zelfmelders. 
• De bedrijven die zelf melden worden direct geblokkeerd en bemonsterd. 
• De bedrijven die via een pakstation worden gemeld worden bemonsterd. Afhankelijk van de monsteraanname 

worden die bedrijven alsnog geblokkeerd. 
• Alle bedrijven hebben een blokkade brief gehad. Het merendeel van de bedrijven is gebeld, een aantal waren 

niet bereikbaar. 
• Bedrijven/stallen kunnen alleen vrijgegeven worden op basis van de uitslag van een ambtelijk genomen 

monster van de NVWA. De blokkade rust op de dieren en de producten. 
 
 

 Aantal 
dossiers 

Aantal 
UBN’s 

Aantal  
kipnummers 

Aantal 
stallen 

Chickfriend 187 233 241 517 
IOD 20 23 23 44 
Zelfmelders 78 92 94 180 

Totaal 285 348 358 741 
     
Geblokkeerd, boven MRL of in onderzoek 144 165 167 282 
Uitslagen ei OF kip zijn < MRL 86 101 102 218 
Uitslagen ei EN kip zijn < MRL 14 18 20 40 
Dieren gedood 30 34 38 109 
Vrijgegeven op ei, kip en Mest zijn < MRL 11 30 31 92 

Totaal 285 348 358 741 
 *Peildatum: 5 september 2017 
 
Doden van dieren 
In de afgelopen periode hebben diverse bedrijven besloten om over te gaan tot het doden van de dieren. 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de wijze waarop, aantal locatie en aantallen dieren. De peildatum van 
het overzicht is 5 september 2017. 
 

Methode Aantal locaties Aantal dieren 
Stalvergassing 66 2.586.372 
Containervergassing CO2 1 9.500 
Big bags stikstofschuim  2 21.000 
Big bags CO2 1 5.400 
Anders, namelijk 1 652 

Totaal 64 2.187.650 
 
Bemonstering 
•  
 . 
• In de periode 8 augustus – 5 september zijn er 199 verzoeken tot proefslachtingen op stalniveau afgehandeld  
• Er zijn 6 private laboratoria tijdelijk geaccrediteerd voor het uitvoeren van contra analyses 
• Er zijn 49 aanvragen geweest voor contra-expertise (05/09) 
• Geblokkeerde Bedrijven worden alleen vrijgegeven worden o.b.v. monsterresultaten van het NVWA-lab. 
• Van alle bedrijven worden eiermonsters genomen. Daar waar geen eiermonsters kunnen worden genomen 

wordt de mest bemonsterd. 
• Er worden voor de retail bemonstering elke week 100 ei-monsters genomen van NL bedrijven en 25 van 

andere landen. Daarnaast worden er 15 monsters genomen worden van levensmiddelen die een hoog 
percentage inmenging ei bevatten. De bemonstering zal op dinsdag/woensdag plaatsvinden. De monstername 
is gestart op 08-08-2017. De laatste monstername zal plaatsvinden op 12 – 13 september. 
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Tracering 
• Alle pluimveehouders uit de eerste serie (200 bedrijven) hebben gemeld, wel na intens toezicht hierop. De 

bedrijven uit de volgende series hebben nog niet allemaal gemeld.  
• Totaal aantal GFL meldingen tot en met 29 augustus: 675 en FUP 516 (05-09).  
• NL heeft zelf 2 Rasff meldingen gedaan. (05-09). 
• Totaal aantal dossiers overgedragen aan de NCAE om traceringsgegevens bij bedrijven op te vragen (na 

eerder verzoek om te melden door NVWA): 8 bedrijvendossiers. 
 
BIG 8 zijn de grote probleembedrijven m.b.t  het aanleveren van traceringsgegevens. 
• 4 september, 1 bedrijf heeft LOD ontvangen, de overige bedrijven zijn begonnen met het aanleveren van 

informatie. 
• 30 augustus, deze bedrijven hebben een brief met (voornemen tot) LOD ontvangen, in aanvulling hierop volgt 

een  bedrijfsbezoek met inspecteur NVWA en NCAE, vergezeld met EDP’er om volledige traceringsgegevens te 
krijgen.  

• Inmiddels komen er enkele nieuwe probleembedrijven in beeld, waarbij NVWA en NCAE samen zullen 
optrekken.  
 

Aantal exporten naar derde landen, waarbij wordt uitgezocht of er Fipronil eieren in zijn verwerkt. Hierbij moet 
worden nagekeken of de datum van certificering (partijen) en productie (partijen) de foute eieren (kipnummers / 
behandeldatum) kan bevatten. Dit is een analyse die nu wordt uitgevoerd. 
Periode van 01-01-2017 t/m 05-09-2017: 
Totaal zendingen voor humaan gebruik: 360 (38 x consumptie eieren en 322 ei-producten) 
Totaal bedrijven: 13 en in totaal 39 landen.  
 
Toestemming afvoer eieren, kippen en mest 
• Er zijn 142 aanvragen voor afvoer van eieren goedgekeurd (05.09) 
• Er zijn 82 verzoeken voor afvoer kippen goedgekeurd (05.09) 
• Er zijn 176 aanvragen voor afvoer mest goedgekeurd(05.09) 
• De geblokkeerde eieren die uit de retail komen worden verzameld op de distributiecentra. Vanuit daar worden 

naar een tijdelijke opslaglocatie van Rendac gebracht i.v.m. capaciteitsprobleem bij Rendac. 
• Dode kippen en eieren worden afgevoerd naar Rendac. 
• Mest wordt afgevoerd naar BMC. 
• Voor de afvoer van kippen, eieren naar Rendac hoeven de geblokkeerde bedrijven geen ontheffing aan te 

vragen. Wel moet er toestemming worden aangevraagd bij de NVWA. 
• De NVWA houdt steekproefsgewijs toezicht op het dierenwelzijn tijdens het doden van de dieren.  
• Gemeenten kunnen bij de NVWA gegevens vorderen van bedrijven waar dieren gedood worden met een 

beroep op handhaven openbare orde 
 
Handhaving 
• Op 10-8 zijn de pluimveehouders bezocht die na herhaaldelijk verzoek nog geen GLF melding hebben gedaan. 
• De niet toegelaten biociden die aangetroffen zijn bij Chickfriend, werden gebruikt voor de reiniging van de 

stallen.  
  

• Het NCAE heeft alle pluimveehouders een brief gestuurd om hen er op te wijzen dat het niet toegestaan is 
ongestempelde eieren als tafelei op de markt te brengen. 

 
BuRO 
• Naar aanleiding van de vraag van ISZW over de blootstelling aan fipronil voor werknemers zijn er door het 

RIVM veegmonsters genomen in stallen die behandeld zijn met fipronil. 
• MRL =  0,005 mg/kg, ADI kind = 0,06 mg/kg, ARfD = 0,72 mg/kg 
• Hierbij worden de toxicologische ARfD en ADI van EFSA  aangehouden. 
• Duitsland heeft een risicobeoordeling uitgegeven. Hierin wordt aangegeven dat er geen direct gevaar is voor 

de volksgezondheid. Dit is gelijk aan het advies van NL. 
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• Bemonstering in de retail t.b.v. risicobeoordeling en risicomanagement 
 
Overzicht van beschikbare BuRO adviezen 
• Van de deeladviezen zal een geconsolideerd advies worden opgesteld . Dit zal ook vertaald worden in het 

Engels. 
• 1 september, advies over de risico’s bij consumptie van met fipronil besmette leghennen en verwerkte 

leghenproducten. 
• 25 augustus, advies over de risico’s na verloop van tijd in gecontamineerde leghennen of na uitgroei van 

gecontanimeerde broedeieren. 
• 23 augustus, voorlopig advies Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die amitraz bevatten. 
• 11 augustus, advies over de risico’s voor de Volksgezondheid door Fipronil in eieren en leghennen. Deel 1 de 

risico’s van fipronil in eieren en eiproducten. 
• 11 augustus, advies over de risico’s voor de Volksgezondheid door fipronil in eieren en leghenne. Deel 2 de 

‘controle van eieren en leghennen op de aanwezigheid van fipronil na het schoonmaken van besmette stallen”. 
• 27 juli, voorlopig advies; Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die fipronil bevatten 

(aanvulling) 
• 25 juli, voorlopig advies; Volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die fipronil bevatten 
 
IOD  
• Op 30 augustus is door de RC besloten tot verlenging van de voorlopige hechtenis van de twee verdachten met 

30 dagen.  
• Op 15 augustus zijn de verdachten door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris (RC) en 

deze heeft besloten tot 14 dagen bewaring.  
• Op 10 augustus zijn door het JIT-team op meerdere locaties doorzoekingen uitgevoerd in Nederland en België. 

Daarbij zijn in Nederland twee verdachten aangehouden. 
• De NVWA-IOD houdt zich bezig met het strafrechtelijk onderzoek naar het verdachte pluimveeservicebedrijf.  
• Dit vindt, onder coördinatie van Eurojust, plaats door een zogeheten Joint Investigation Team (JIT) dat is 

gevormd met België om de informatie uitwisseling te vereenvoudigen. 
•  

 
 

Communicatie/Persvoorlichting 
• In de afgelopen week lopen bij het KCC het aantal vragen terug. Het gaat vooral om vragen van geblokkeerde 

bedrijven. Ze willen duidelijkheid over hun uitslagen en wat het voor ze betekent. 
• De lijst met ei-nummer wordt in principe nog 1 x per dag geactualiseerd.  
• De NVWA site is aangevuld met de Ei-codes van buitenlandse eieren (tot op heden alleen van België en 

Duitsland) op de Nederlandse markt waarin Fipronil is aangetroffen boven de MRL-waarde (>0,005 mg/kg). 
• De Q&A’s op de website worden doorlopend aangepast. 
• IG NVWA en DIRA zijn geïnformeerd 
• EZ, VWS en IenM zijn geïnformeerd, zowel DCC’s als beleidsdirecties 

 
Sector 
• Door de NVWA wordt wekelijks in petit comité een informeel sectoroverleg georganiseerd. 
• Tussen 4 en 30 augustus heeft de Staatsecretaris van EZ periodiek overleg gevoerd met de 

sectorvertegenwoordigers.  
• Op 16-8 is er met FNLI nadere afstemming geweest over de handelwijze van de levensmiddelenindustrie met 

verwerkte producten. De regelgeving en reguliere handelwijze zijn uitgelegd, en er is aangegeven dat NL niet 
anders acteert dan België en Duitsland. 

• Met de sector zijn afspraken gemaakt over de procedure voor het vrijgeven van stallen. 
• Er is afgesproken met de sector dat de eieren van vrijgegeven stallen die nog in voorraad stonden op het 

bedrijf, bestemd zijn voor de ei-verwerkende industrie onder de door de NVWA gestelde voorwaarden en het 
door de sector opgestelde protocol. Borging van de eierstromen is hierin beschreven. 

• Met de sector zijn afspraken gemaakt over het protocol gedeeltelijke vrijgave van stallen. 
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• ANEVEI en AViNED hebben hun leden gevraag zelf bij de NVWA te melden of ze behandeld zijn door 
Chickfriend. 

• Onder de procedure snelle gegevensverstrekking zijn de lijsten met geblokkeerde bedrijven gedeeld met 
sectorpartijen CBL, FNLI en SKAL. 

• De volgende partijen zijn aangesloten bij het sectoroverleg: ANEVEI, NVP, COBK, NEPLUVI, NCAE, LTO, FNLI, 
en CBL. Naast deze partijen zijn ook EZ en VWS vertegenwoordigd. 
 

Departementaal 
• Op 7 september vindt een VAO plaats in de kamer. 
• Op 31 augustus heeft D66 kamervragen gesteld over het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch 

verkocht zouden. 
• Op 24 augustus heeft het AO in de kamer plaatsgevonden. 
• Op 23 augustus is de Tweede Kamer geïnformeerd middels een derde brief. 
• 23 augustus is bekend gemaakt dat Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager het onderzoek gaat leiden 

naar de gang van zaken rondom de vondst van de stof Fipronil in eieren.  
• 16 augustus zijn de Kamervragen beantwoord. 
• Op het departement van EZ vindt 2 x per week een incidentoverleg plaats. 
• Op 10 augustus is de Tweede Kamer geïnformeerd middels een tweede brief. 
• 8 augustus zijn de vragen uit Schriftelijk Overleg van de Tweede kamer voorgelegd aan staatssecretaris van 

EZ. Er worden ook losse sets Kamervragen ingediend door verschillende partijen.  
• 3 augustus – Tweede Kamer geïnformeerd middels een brief. 
• 25 juli,  overleg op beleidsniveau met EZ en VWS over twee mogelijke scenario’s voor de aanpak van dit 

incident. EZ en VWS blijven vanaf dat moment ook aangesloten bij het sectoroverleg dat de NVWA met 
brancheorganisaties voert. 

• 25 juli – nota aan bewindslieden verzonden met de aankondiging van de blokkering van alle bedrijven die in 
2017 behandeld zijn door het pluimveeservicebedrijf. 

• 22 juli, er is een nota aan bewindslieden verzonden met een toelichting op de eerste monsteruitslagen en de 
acties van de NVWA.  
 

 
Fipronil 
Fipronil is een insecticide, een goed werkende acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. In de agrarische sector is de stof lange tijd veelvuldig toegepast bij verschillende soorten 
teelt. De afgelopen jaren is het aantal toegestane toepassingen in de agrarische sector beperkt; hierbij speelde de 
risico’s voor bijen een belangrijke rol. De stof is zeer giftig voor insecten vanwege de specifieke werking. Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof matig toxisch voor mensen ( vooral nier, lever en schildklier 
worden genoemd als doelorganen. 
EFSA heeft een serie opinies uitgebracht over fipronil en ook ANSES heeft een studie gepubliceerd over de risico’s 
van fipronil voor mensen. De meeste EFSA opinies richten zich op Maximum Residu Levels (MRL) die voor 
agrarische producten gesteld zouden kunnen worden.  
 
Chickfriend / Chickclean 
•  

 
 

 
• Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 

DEGA-16. Zij kopen dit product aan bij  (  
bron FAVV) 

• Onder de naam Chickclean voert het bedrijf ook ontsmetting van pluimveestallen uit. 
 
België (Bron Leghennenbedrijf België) 
• Uit een routinecontrole van ,  bleek dat eieren van leghennenbedrijf  

document 95



een te hoog gehalte aan Fipronil-sulfon bevatten. 
•  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  
  

 
 

 
Internationaal 
• 30 augustus, SCOPAF bijeenkomst i.h.k.v. Fipronil. Hier heeft NL een presentatie gegeven. 
• Op 15-8 is de IG op werkbezoek bij de BVL in Berlijn geweest. Belangrijkste onderwerp was het bespreken van 

de aanpak bij het Fipronil-incident. 
• Sinds 11 augustus is er een liaison met België. Dagelijks is er om 14.00 uur een teleconferentie. 
• Sinds 7 augustus is er een liaison met Duitsland. Om de twee dagen is er een teleconferentie. 
• De NVWA stelt samen met EZ een nota op voor de derde landen. 
• De EC heeft richtlijnen uitgevaardigd over hoe om te gaan met samengestelde/verwerkte producten. Deze is 

lijn is verder uitgewerkte voor NL. 
• Er is dagelijks contact met de EC. 
• Er is contact gelegd met het Duitse Crisiscentrum. Om de dag is er telefonisch contact. 
• Op 09-08-2017 is er bezoek geweest vanuit Duitsland om te kijken hoe wij de uitvoering doen en informatie 

uit te wisselen. Volgende week zal de IG een bezoek brengen aan Berlijn 
• In Duitsland, Zwitserland en Frankwijk zijn ook eieren met fipronil aangetroffen. 
• Enkele Duitse supermarkten hebben aangegeven dat ze geen eieren meer uit NL afnemen. 
Opschaling en coördinatie  
ICB- opgeschaald naar incident, ICB coördineert 
DCC – EZ- geïnformeerd 
DCC – VWS- geïnformeerd 
DCC- IenM – geïnformeerd 
2e Kamer – Geïnformeerd middels kamerbrief EZ en VWS 
NCC n.v.t. 
Gemeenten, regio’s n.v.t. 
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)

Van: )
Verzonden: maandag 30 januari 2017 12:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil

Beste  (en  en  
 
Ik heb zojuist overleg gehad met de IOD ( ,  en ) om over casus te 
praten. 
 
Achtergrond 
Kippen hebben last van bloedluis. De geëigende middelen blijken niet meer te werken, vandaar dat er wordt 
overgegaan op –illegale- inzet van fipronil, een stof die wel werkt tegen bloedluis. 
Bloedluis veroorzaakt veel wondjes bij kippen en daardoor tot gezondheidsproblemen, gewichtsverlies en 
productieverlies en dat vraagt dus aandacht van de boer. Ook leggen de boeren een mogelijk verband met 
overdracht van vogelpest via bloedluizen (of dat onderbouwd is of niet). De stof wordt ofwel verneveld met water 
(daar hebben de kippen zelf ook last van) of als poeder bij het voer gelegd (daar hebben de kippen minder last 
van). De bloedluis lijkt alleen bij licht actief te zijn, als het donker is zijn ze niet actief. Toepassing lijkt door een 
professional te gebeuren, die waarschijnlijk zelf wordt beschermd tegen de stof.  

 
 

Verder is onbekend in welke dosering de stof is toegepast, hoe vaak, of het bij vleeskuikens of leghennen gebeurt, 
wat de residuen zijn in eieren, vlees of organen. 
 
IOD 
Is heel blij met onze snelle hulp, info over toegestaan gebruik via Ctgb, info over tox ook bij de kippen zelf en dat 
er MRL-waarden zijn voor verschillende organen.  
IOD staat voor de vraag of deze kwestie met hoe voorrang aan te pakken of niet. Daarbij speelt de vraag hoe 
acuut de mogelijke gezondheidsproblemen zijn. 
Afgesproken wordt dat IOD mer info gaat vragen over gebruik e.d. én gaat proberen aantal organen te laten 
analyseren. 
Daarna komt IOD terug bij BuRO met verzoek om verdere duiding. 
 
Ergo: heel hartelijk dank voor jullie hulp ‘so far’ en graag weer verdere hulp zodra IOD met meer informatie komt.
 

 
 
 
 

Van: )  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 13:53 
Aan:  
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil 
 
Beste  
Heb even snel beschikbare informatie gescand. Het gebruik van fipronil bij voedsel leverende dieren is verboden. 
Kippen zijn zeer gevoelig voor intoxicatie, dus gebruik bij deze dieren is ronduit dom (acute orale LD50 rat 97 
mg/kg, hond 640 mg/kg, kip 11.3 mg/kg). Verder schijnt fipronil ook als pesticide gebruikt geworden en zijn er 
MRL’s voor plantaardige en dierlijke levensmiddelen, ook voor eieren, kippenlever, -vlees en –vet, vastgesteld. 
Zonder me verder in de toxicologie van de stof te verdiepen, schijnt de aanwezigheid van residuen dus een gevaar 
voor de voedselveiligheid te vormen. 
Om na te gaan welke risico’s consumenten in de deze situatie eventueel zouden kunnen lopen, zou even met een 
toxicologische bril  gekeken moeten worden. Dat is niet mijn expertise maar  heeft dat zo uit zijn 
mouw geschud. 
Groeten, 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 13:14 
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Aan: ) 
Onderwerp: FW: Gebruik Fipronil 
 
Beste  
 
Ik weet niet goed of ik deze vraag bij jou moet neerleggen. Zou je iig even er naar willen kijken? Zie 
onderstaande mailwisseling. 

 heeft gister navraag gedaan bij RIVM of fipronil een geautoriseerde biocide is. Het antwoord daarop is dat er 
één toegelaten middel gevonden is op de site van het Ctgb op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor 
mensen en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals). 
 
Ik hoor graag van je. 
 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 2 januari 2017 13:08 
Aan:  
CC:  ) 
Onderwerp: FW: Gebruik Fipronil 
 
Hallo  

Via  heb ik onderstaande mail ontvangen. 

Wellicht kan ook ik je vragen om haar vraag in behandeling te nemen. We hebben momenteel concrete signalen 
dat Fipronil gebruikt wordt in de pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Deze casus heb ik ook al 
besproken met het OM (Functioneel Parket). Uiteraard willen zij graag weten in hoeverre de volksgezondheid in 
gevaar is als deze stof gebruikt worden op deze wijze. 

Hoor graag of jullie hierover uitspraken kunnen doen en op welke termijn dat mogelijk zou zijn. 

Alvast bedankt voor de moeite. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Teamleider Intelligence 
........................................................................ 
Afdeling Opsporingsontwikkeling en inlichtingen 
Inlichtingen‐ en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken. 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
Centrale telefoon: 088 ‐ 223 33 33 
........................................................................ 
Tel:   

@nvwa.nl 
 
 

 

 

Van:  < @nvwa.nl> 
Datum: 22 december 2016 14:34:38 CET 
Aan: " )" < @nvwa.nl>, "  (  
< @nvwa.nl> 
Kopie: )" < @nvwa.nl> 
Onderwerp: Antw.: Gebruik Fipronil 
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Beste  
  

 
 

 
Ik denk dat we je vraag in principe kunnen beantwoorden, maar we zouden graag willen dat we 
de vraag via bijvoorbeeld  ontvangen, omdat we helaas de laatste jaren teveel vragen 
ontvingen die binnen de lijn van de divisie (of IOD) niet was bekend. 
  
Ik hoor graag meer, ook over de gewenste opleverdatum. 
  

 
  

Van:   
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:07 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil 
  
Dag  
  
Ik zal de vraag doorgeleiden aan , afdelingshoofd integrale risicobeoordeling. 
Risicoaanvragen lopen altijd via hem.  

  
  
Mvrgr 

 
  

Van:   
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:01 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Gebruik Fipronil 
  
Beste  en  
  

 
 

 
  
Graag zou ik jullie expertise willen ontvangen over de volgende casus die mijn collega,  
en ik op dit moment bezig houdt. 
“het gebruik van de (verboden) werkzame stof fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij 
pluimvee”. 
  

1) Bestaat er een direct (acuut) gevaar voor de volksgezondheid als fipronil is 
gebruikt bij de behandeling van bloedluis in de pluimveesector? 
Want ik zag in de literatuur dat fipronil mogelijk in eieren en het vlees terug te 
vinden is? Wat is de schadelijkheid hiervan? 

  
  
Ik hoop dat jullie ons verder op weg kunnen helpen. 
Zo niet, wie kan ons dan verder helpen?  
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
Analist (Team Intelligence) 
  
........................................................................ 
Inlichtingen en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht | 4e etage 
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Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
......................................................................... 
T   
E  @nvwa.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 13:49
Aan:
Onderwerp: RE: fipronil als biocide
Bijlagen: 0033-18_Assessment_Report fipronil.pdf

Beste  
 
Zoals je al opmerkt betekent de toelating van fipronil als actieve stof in ieder geval dat er een dossier is. Dat 
klopt: ECHA heeft een database van actieve stoffen en daar staat fipronil in (https://echa.europa.eu/information-
on-chemicals/biocidal-active-
substances?p_p_id=echarevbiocides_WAR_echarevbiocidesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_echarevbiocides_WAR_echarevbiocidesportlet_rml_id=100.102.312)  
 
Via de link ‘data’ kun je daar o.a. het assessment report vinden. Ik voeg dat hierbij. 
 

 
. 

Groeten, 
 

 
Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering  
T  

Ik werk normaliter op ma-di-do-vr  

 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 12:07 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: fipronil als biocide 
Urgentie: Laag 
 

  
Met deze informatie weten we dus dat fipronil niet toegelaten is ter bestrijding van bloedluis bij pluimvee. Er is 
dan wel al een risicobeoordeling in het dossier bij ctgb of andere europese organisatie die biociden beoordeelt 
voor de werkzame stof. Als BuRO of FO die gegevens kan krijgen (wat voorheen (paar jaar terug) onderwerp van 
discussie was tussen CTGB, VWS, IM, SZW en RIVM en was vooralsnog niet mogelijk) zal dat een 
risicobeoordeling voor de toepassing van bestrijding van bloedluis bij pluimvee aanzienlijk vergemakkelijken.  
 
Ik neem aan dat op het verzoek van de divisie gekeken moet worden naar de mogelijke risico’s voor de 
volksgezondheid van de producten vlees, eieren nav het gebruik van fipronil.  
Heb jij al met  hierover gesproken? Moet ik al een concept aanvraag voorbereiden. Kan ik vandaag 
(zometeen) nog doen. Daarna wil ik het graag overdragen aan  Ik zal  meteen cc-en zodat hij 
onderstaande info al heeft.  
  
Met vriendelijke groet,  

  
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl 
t:  + 31 (0)88 223 3169 
m: +  
 

Van: )  
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:04 
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Aan: ) 
CC: ' 
Onderwerp: RE: fipronil als biocide 
 
Beste  , 
 
In Commission directive 2011/79/EU staat aangegeven dat fipronil een goedgekeurde stof is om te kunnen worden 
gebruikt in biocideproducten PT18 (insecticiden). De stoftoelating geldt voor heel PT18, dus ook voor bloedluis. Bij 
de goedkeuring in het competent authority report  hoeft alleen maar de basiswerkzaamheid aangetoond te worden 
tegen 1 organisme, maar dit betekent dus wel dat er bij de middeltoelatingen wel testen geleverd moeten worden 
tegen alle geclaimde organismen. Een middel mag alleen gebruikt worden tegen de op het etiket/label (WG/GA of 
SPC)  vermelde organismen.   heeft gelijk dat er op basis van fipronil in onze database geen middelen staan 
geregistreerd tegen bloedluis.  
Dus mocht fipronil tegen bloedluis gebruikt worden is er sprake van een overtreding.   

  
 
Ik zal voor de zekerheid nog bij onze fysisch chemische experts navragen of er alternatieve schrijfwijzen zijn voor de 
stof. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 
 

 
Van:  [mailto: @rivm.nl]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 9:25 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
 
Beste ,  
 
Ik ken u inderdaad nog uit de tijd van VWS en begrijp dat u daarom met deze vraag bij mij komt.  
Echter, vragen over registratiestatus van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen het beste worden gesteld 
aan het Ctgb.  
Zij hebben het meeste inzicht in de aanvragen die (ooit) zijn gedaan of nu lopen.  
Mogelijke ingang  (zie cc). Verder ligt  de focus van mijn werk momenteel meer bij 
gewasbeschermingsmiddelen dan bij biociden.  
Voor verdere vragen over biociden zou ik u dan ook willen vragen deze in de toekomst te richten aan  of 

 (of het Ctgb als het gaat om registraties van middelen).  
 
Omdat ik niet weet of de vraag haast heeft, heb ik alvast de middelendatabank op de website van het Ctgb 
geraadpleegd en één toegelaten middel gevonden op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor mensen 
en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/160715_12120.PDF (besluit)  
SPC:  
 
 
Daarnaast is er een middel van rechtswege beëindigd omdat er geen herregistratieaanvraag was ingediend (goliath 
aasstations)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/150930.PDF Ook dat middel was bestemd ter bestrijding van kakkerlakken.  
(GOLIATH-aasstations is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, 
productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en 
ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.)  
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Voor zover te vinden op de website van het Ctgb zijn er dus (nog?) geen middelen toegelaten ter bestrijding van 
bloedluis in de pluimveehouderij.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  

    
 
 

 
National Institute of Public Health and Environment 
Centre for Nutrition Prevention and Health Services, Department of Food Safety 
P.O. Box 1, 3720 BA BILTHOVEN, The Netherlands 
Tel:    
Mobile:  
e-mail: @rivm.nl 
I do not work on Wednesdays  
 
 
 
From:        " < @nvwa.nl>  
To:        @rivm.nl" < @rivm.nl>,  
Cc:        " )" @nvwa.nl>  
Date:        10-01-2017 16:31
Subject:        fipronil als biocide  

 
 
 
Beste   
   
In het verleden hebben we elkaar gesproken in het kader van biociden 
beoordelingen. Ik werkte toen nog voor VWS en was contactpersoon voor biociden. 
Tegenwoordig werk ik bij Bureau Risicobeoordeling van de NVWA.  
Vanuit die hoedanigheid heb ik een vraag over de stof fipronil. Fipronil wordt gebruikt 
als gewasbeschermingsmiddel en mogelijk ook voor andere toepassingen zoals in de 
pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Het zou dan een biocidetoepassing 
zijn.  

  
Heb jij daar toevallig informatie over?  
   
Alvast bedankt.  
   
Met vriendelijke groet,  

  
   
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl  
t:  +    
m: +   
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  
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)

Van: )
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:22
Aan:
CC:  

Onderwerp: RE: fipronil als biocide

Beste  , 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:04 
Aan:  
CC: ' 
Onderwerp: RE: fipronil als biocide 
 
Beste  , 
 
In Commission directive 2011/79/EU staat aangegeven dat fipronil een goedgekeurde stof is om te kunnen worden 
gebruikt in biocideproducten PT18 (insecticiden). De stoftoelating geldt voor heel PT18, dus ook voor bloedluis. Bij 
de goedkeuring in het competent authority report  hoeft alleen maar de basiswerkzaamheid aangetoond te worden 
tegen 1 organisme, maar dit betekent dus wel dat er bij de middeltoelatingen wel testen geleverd moeten worden 
tegen alle geclaimde organismen. Een middel mag alleen gebruikt worden tegen de op het etiket/label (WG/GA of 
SPC)  vermelde organismen.   heeft gelijk dat er op basis van fipronil in onze database geen middelen staan 
geregistreerd tegen bloedluis.  
Dus mocht fipronil tegen bloedluis gebruikt worden is er sprake van een overtreding.   

  
 
Ik zal voor de zekerheid nog bij onze fysisch chemische experts navragen of er alternatieve schrijfwijzen zijn voor de 
stof. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 
 

 
Van:  [mailto: @rivm.nl]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 9:25 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
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Beste ,  
 
Ik ken u inderdaad nog uit de tijd van VWS en begrijp dat u daarom met deze vraag bij mij komt.  
Echter, vragen over registratiestatus van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen het beste worden gesteld 
aan het Ctgb.  
Zij hebben het meeste inzicht in de aanvragen die (ooit) zijn gedaan of nu lopen.  
Mogelijke ingang Saskia Bosman (zie cc). Verder ligt  de focus van mijn werk momenteel meer bij 
gewasbeschermingsmiddelen dan bij biociden.  
Voor verdere vragen over biociden zou ik u dan ook willen vragen deze in de toekomst te richten aan  of 

 (of het Ctgb als het gaat om registraties van middelen).  
 
Omdat ik niet weet of de vraag haast heeft, heb ik alvast de middelendatabank op de website van het Ctgb 
geraadpleegd en één toegelaten middel gevonden op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor mensen 
en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/160715_12120.PDF (besluit)  
SPC:  
 
 
Daarnaast is er een middel van rechtswege beëindigd omdat er geen herregistratieaanvraag was ingediend (goliath 
aasstations)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/150930.PDF Ook dat middel was bestemd ter bestrijding van kakkerlakken.  
(GOLIATH-aasstations is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, 
productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en 
ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.)  
 
Voor zover te vinden op de website van het Ctgb zijn er dus (nog?) geen middelen toegelaten ter bestrijding van 
bloedluis in de pluimveehouderij.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  

    
 
 

 
National Institute of Public Health and Environment 
Centre for Nutrition Prevention and Health Services, Department of Food Safety 
P.O. Box 1, 3720 BA BILTHOVEN, The Netherlands 
Tel:  +   
Mobile:  
e-mail: @rivm.nl 
I do not work on Wednesdays  
 
 
 
From:        )" @nvwa.nl>  
To:        @rivm.nl" @rivm.nl>,  
Cc:        " @nvwa.nl>  
Date:        10-01-2017 16:31
Subject:        fipronil als biocide  

 
 
 
Beste   
   
In het verleden hebben we elkaar gesproken in het kader van biociden 
beoordelingen. Ik werkte toen nog voor VWS en was contactpersoon voor biociden. 
Tegenwoordig werk ik bij Bureau Risicobeoordeling van de NVWA.  
Vanuit die hoedanigheid heb ik een vraag over de stof fipronil. Fipronil wordt gebruikt 
als gewasbeschermingsmiddel en mogelijk ook voor andere toepassingen zoals in de 
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pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Het zou dan een biocidetoepassing 
zijn.  

  
Heb jij daar toevallig informatie over?  
   
Alvast bedankt.  
   
Met vriendelijke groet,  

  
   
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl  
t:    
m:   
   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  

document 98



1

)

Van:
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 11:40
Aan:
CC:

)
Onderwerp: RE: fipronil als biocide

Beste   
 
Dank voor het uitgebreide antwoord en de doorverwijzing naar  en de collega’s van het RIVM.  
Ik was van plan om  ook indertijd betrokken bij het interdepartementaal overleg biociden, te contacten, 
maar zag net dat  al gereageerd had.   
Fijn dat er zo snel een antwoord op mijn vraag is.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl 
t:  +  
m: +  
 
Van:  [mailto: @rivm.nl]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 9:25 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
 
Beste ,  
 
Ik ken u inderdaad nog uit de tijd van VWS en begrijp dat u daarom met deze vraag bij mij komt.  
Echter, vragen over registratiestatus van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen het beste worden gesteld 
aan het Ctgb.  
Zij hebben het meeste inzicht in de aanvragen die (ooit) zijn gedaan of nu lopen.  
Mogelijke ingang  (zie cc). Verder ligt  de focus van mijn werk momenteel meer bij 
gewasbeschermingsmiddelen dan bij biociden.  
Voor verdere vragen over biociden zou ik u dan ook willen vragen deze in de toekomst te richten aan  of 

 (of het Ctgb als het gaat om registraties van middelen).  
 
Omdat ik niet weet of de vraag haast heeft, heb ik alvast de middelendatabank op de website van het Ctgb 
geraadpleegd en één toegelaten middel gevonden op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor mensen 
en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/160715_12120.PDF (besluit)  
SPC:  
 
 
Daarnaast is er een middel van rechtswege beëindigd omdat er geen herregistratieaanvraag was ingediend (goliath 
aasstations)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/150930.PDF Ook dat middel was bestemd ter bestrijding van kakkerlakken.  
(GOLIATH-aasstations is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, 
productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en 
ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.)  
 
Voor zover te vinden op de website van het Ctgb zijn er dus (nog?) geen middelen toegelaten ter bestrijding van 
bloedluis in de pluimveehouderij.  
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  

    
 
 

,  
National Institute of Public Health and Environment 
Centre for Nutrition Prevention and Health Services, Department of Food Safety 
P.O. Box 1, 3720 BA BILTHOVEN, The Netherlands 
Tel:    
Mobile:  
e-mail: @rivm.nl 
I do not work on Wednesdays  
 
 
 
From:        @nvwa.nl>  
To:        " @rivm.nl" < @rivm.nl>,  
Cc:        " @nvwa.nl>  
Date:        10-01-2017 16:31
Subject:        fipronil als biocide  

 
 
 
Beste   
   
In het verleden hebben we elkaar gesproken in het kader van biociden 
beoordelingen. Ik werkte toen nog voor VWS en was contactpersoon voor biociden. 
Tegenwoordig werk ik bij Bureau Risicobeoordeling van de NVWA.  
Vanuit die hoedanigheid heb ik een vraag over de stof fipronil. Fipronil wordt gebruikt 
als gewasbeschermingsmiddel en mogelijk ook voor andere toepassingen zoals in de 
pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Het zou dan een biocidetoepassing 
zijn.  

  
Heb jij daar toevallig informatie over?  
   
Alvast bedankt.  
   
Met vriendelijke groet,  

  
   
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl  
t:    
m:   
   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
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verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  
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Van: )
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 12:12
Aan:
Onderwerp: RE: fipronil als biocide

Oke, dank je  ik zal dit op de overdracht aan  vermelden. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl 
t:   
m:  
 

Van: )  
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 12:10 
Aan:  
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
 

 
Ik heb nu info van  en RIVM/CTGB    gebruikt om gesprek te arrangeren met IOD hoe nu verder te 
gaan 
Ik hou je op de hoogte. 
Goede vakantie! 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 12 jan. 2017 om 11:39 heeft  @nvwa.nl> het volgende 
geschreven: 

Beste   
  
Dank voor het uitgebreide antwoord en de doorverwijzing naar  en de collega’s van 
het RIVM.  
Ik was van plan om  ook indertijd betrokken bij het interdepartementaal overleg biociden, 
te contacten, maar zag net dat  al gereageerd had.   
Fijn dat er zo snel een antwoord op mijn vraag is.  
  
Met vriendelijke groet,  

  
  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl 
t:  +  
m: +  
  
Van:  [mailto: @rivm.nl]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 9:25 
Aan:  
CC: , 
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) 
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
  
Beste ,  
 
Ik ken u inderdaad nog uit de tijd van VWS en begrijp dat u daarom met deze vraag bij mij komt.  
Echter, vragen over registratiestatus van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen het beste 
worden gesteld aan het Ctgb.  
Zij hebben het meeste inzicht in de aanvragen die (ooit) zijn gedaan of nu lopen.  
Mogelijke ingang  (zie cc). Verder ligt  de focus van mijn werk momenteel meer bij 
gewasbeschermingsmiddelen dan bij biociden.  
Voor verdere vragen over biociden zou ik u dan ook willen vragen deze in de toekomst te richten aan 

 of  (of het Ctgb als het gaat om registraties van middelen).  
 
Omdat ik niet weet of de vraag haast heeft, heb ik alvast de middelendatabank op de website van het 
Ctgb geraadpleegd en één toegelaten middel gevonden op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in 
verblijfplaatsen voor mensen en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/160715_12120.PDF (besluit)  
SPC:  
 
 
Daarnaast is er een middel van rechtswege beëindigd omdat er geen herregistratieaanvraag was 
ingediend (goliath aasstations)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/150930.PDF Ook dat middel was bestemd ter bestrijding van 
kakkerlakken.  
(GOLIATH-aasstations is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van 
levensmiddelen, productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en 
dieren, verwarmingsruimten en ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich 
plegen op te houden.)  
 
Voor zover te vinden op de website van het Ctgb zijn er dus (nog?) geen middelen toegelaten ter 
bestrijding van bloedluis in de pluimveehouderij.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  

    
 
 

 
National Institute of Public Health and Environment 
Centre for Nutrition Prevention and Health Services, Department of Food Safety 
P.O. Box 1, 3720 BA BILTHOVEN, The Netherlands 
Tel:    
Mobile:  
e-mail: @rivm.nl 
I do not work on Wednesdays  
 
 
 
From:        @nvwa.nl>  
To:        @rivm.nl" rivm.nl>,  
Cc:         @nvwa.nl>  
Date:        10-01-2017 16:31
Subject:        fipronil als biocide  

 
 
 
 
Beste   
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In het verleden hebben we elkaar gesproken in het kader van biociden 
beoordelingen. Ik werkte toen nog voor VWS en was contactpersoon voor 
biociden. Tegenwoordig werk ik bij Bureau Risicobeoordeling van de 
NVWA.  
Vanuit die hoedanigheid heb ik een vraag over de stof fipronil. Fipronil 
wordt gebruikt als gewasbeschermingsmiddel en mogelijk ook voor 
andere toepassingen zoals in de pluimveehouderij ter bestrijding van 
bloedluis. Het zou dan een biocidetoepassing zijn.

 
 

  
Heb jij daar toevallig informatie over?  
   
Alvast bedankt.  
   
Met vriendelijke groet,  

  
   
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl  
t:    
m:   
   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  
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Van:
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:33
Aan: )
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil
Bijlagen: RE: fipronil als biocide; RE: Gebruik Fipronil

Beste 
 
We hebben inmiddels wat uitgezocht. Enerzijds naar het geautoriseerd gebruik van fipronil en anderzijds een 
eerste blik op de toxiciteit van deze stof. (zie bijgaande mails) 
Voordat we verder gaan, lijkt het me verstandig even bij elkaar te zitten hoe verder te gaan. 
Zou jij een overlegvoorstel willen doen? 
 
Ik hoor graag van je. 
 

 
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 2 januari 2017 13:08 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: Gebruik Fipronil 
 
Hallo  

Via  heb ik onderstaande mail ontvangen. 

Wellicht kan ook ik je vragen om haar vraag in behandeling te nemen. We hebben momenteel concrete signalen 
dat Fipronil gebruikt wordt in de pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Deze casus heb ik ook al 
besproken met het OM (Functioneel Parket). Uiteraard willen zij graag weten in hoeverre de volksgezondheid in 
gevaar is als deze stof gebruikt worden op deze wijze. 

Hoor graag of jullie hierover uitspraken kunnen doen en op welke termijn dat mogelijk zou zijn. 

Alvast bedankt voor de moeite. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Teamleider Intelligence 
........................................................................ 
Afdeling Opsporingsontwikkeling en inlichtingen 
Inlichtingen‐ en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken. 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
Centrale telefoon: 088 ‐ 223 33 33 
........................................................................ 
Tel:  

@nvwa.nl 
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Van: @nvwa.nl> 
Datum: 22 december 2016 14:34:38 CET 
Aan: " )" @nvwa.nl>, " )" 

@nvwa.nl> 
Kopie: @nvwa.nl> 
Onderwerp: Antw.: Gebruik Fipronil 

Beste  
  

 
 

 
Ik denk dat we je vraag in principe kunnen beantwoorden, maar we zouden graag willen dat we 
de vraag via bijvoorbeeld  ontvangen, omdat we helaas de laatste jaren teveel vragen 
ontvingen die binnen de lijn van de divisie (of IOD) niet was bekend. 
  
Ik hoor graag meer, ook over de gewenste opleverdatum. 
  

 
  

Van: )  
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:07 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil 
  
Dag  
  
Ik zal de vraag doorgeleiden aan , afdelingshoofd integrale risicobeoordeling. 
Risicoaanvragen lopen altijd via hem.  

  
  
Mvrgr 

 
  

Van: )  
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:01 
Aan:   
CC: ) 
Onderwerp: Gebruik Fipronil 
  
Beste  en  
  

 
 

 
  
Graag zou ik jullie expertise willen ontvangen over de volgende casus die mijn collega, , 
en ik op dit moment bezig houdt. 
“het gebruik van de (verboden) werkzame stof fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij 
pluimvee”. 
  

1) Bestaat er een direct (acuut) gevaar voor de volksgezondheid als fipronil is 
gebruikt bij de behandeling van bloedluis in de pluimveesector? 
Want ik zag in de literatuur dat fipronil mogelijk in eieren en het vlees terug te 
vinden is? Wat is de schadelijkheid hiervan? 

  
  
Ik hoop dat jullie ons verder op weg kunnen helpen. 
Zo niet, wie kan ons dan verder helpen?  
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
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ing.    
Analist (Team Intelligence) 
  
........................................................................ 
Inlichtingen en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht | 4e etage 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
......................................................................... 
T   
E  @nvwa.nl 
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)

Van:
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:22
Aan:
CC:  

Onderwerp: RE: fipronil als biocide

Beste  , 
 

 
  . 

 
Met vriendelijke groet,  
 

 

 

Van: )  
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 10:04 
Aan: ) 
CC: ' 
Onderwerp: RE: fipronil als biocide 
 
Beste  , 
 
In Commission directive 2011/79/EU staat aangegeven dat fipronil een goedgekeurde stof is om te kunnen worden 
gebruikt in biocideproducten PT18 (insecticiden). De stoftoelating geldt voor heel PT18, dus ook voor bloedluis. Bij 
de goedkeuring in het competent authority report  hoeft alleen maar de basiswerkzaamheid aangetoond te worden 
tegen 1 organisme, maar dit betekent dus wel dat er bij de middeltoelatingen wel testen geleverd moeten worden 
tegen alle geclaimde organismen. Een middel mag alleen gebruikt worden tegen de op het etiket/label (WG/GA of 
SPC)  vermelde organismen.   heeft gelijk dat er op basis van fipronil in onze database geen middelen staan 
geregistreerd tegen bloedluis.  
Dus mocht fipronil tegen bloedluis gebruikt worden is er sprake van een overtreding.   

.  
 
Ik zal voor de zekerheid nog bij onze fysisch chemische experts navragen of er alternatieve schrijfwijzen zijn voor de 
stof. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 
 

 
Van:  [mailto: @rivm.nl]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 9:25 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Re: fipronil als biocide 
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Beste ,  
 
Ik ken u inderdaad nog uit de tijd van VWS en begrijp dat u daarom met deze vraag bij mij komt.  
Echter, vragen over registratiestatus van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen het beste worden gesteld 
aan het Ctgb.  
Zij hebben het meeste inzicht in de aanvragen die (ooit) zijn gedaan of nu lopen.  
Mogelijke ingang  (zie cc). Verder ligt  de focus van mijn werk momenteel meer bij 
gewasbeschermingsmiddelen dan bij biociden.  
Voor verdere vragen over biociden zou ik u dan ook willen vragen deze in de toekomst te richten aan  of 

 (of het Ctgb als het gaat om registraties van middelen).  
 
Omdat ik niet weet of de vraag haast heeft, heb ik alvast de middelendatabank op de website van het Ctgb 
geraadpleegd en één toegelaten middel gevonden op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor mensen 
en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/160715_12120.PDF (besluit)  
SPC:  
 
 
Daarnaast is er een middel van rechtswege beëindigd omdat er geen herregistratieaanvraag was ingediend (goliath 
aasstations)  
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/150930.PDF Ook dat middel was bestemd ter bestrijding van kakkerlakken.  
(GOLIATH-aasstations is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, 
productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en 
ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.)  
 
Voor zover te vinden op de website van het Ctgb zijn er dus (nog?) geen middelen toegelaten ter bestrijding van 
bloedluis in de pluimveehouderij.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
Karin    
 
 

 
National Institute of Public Health and Environment 
Centre for Nutrition Prevention and Health Services, Department of Food Safety 
P.O. Box 1, 3720 BA BILTHOVEN, The Netherlands 
Tel:  +   
Mobile:  
e-mail: @rivm.nl 
I do not work on Wednesdays  
 
 
 
From:         < @nvwa.nl>  
To:        @rivm.nl" @rivm.nl>,  
Cc:         @nvwa.nl>  
Date:        10-01-2017 16:31
Subject:        fipronil als biocide  

 
 
 
Beste   
   
In het verleden hebben we elkaar gesproken in het kader van biociden 
beoordelingen. Ik werkte toen nog voor VWS en was contactpersoon voor biociden. 
Tegenwoordig werk ik bij Bureau Risicobeoordeling van de NVWA.  
Vanuit die hoedanigheid heb ik een vraag over de stof fipronil. Fipronil wordt gebruikt 
als gewasbeschermingsmiddel en mogelijk ook voor andere toepassingen zoals in de 
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pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. Het zou dan een biocidetoepassing 
zijn.  

  
Heb jij daar toevallig informatie over?  
   
Alvast bedankt.  
   
Met vriendelijke groet,  

  
   
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
----------------------------------------------------------------- 
e: @nvwa.nl  
t:    
m:   
   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  
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Van: )
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 13:53
Aan: )
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil

Beste  
Heb even snel beschikbare informatie gescand.  

 

 

 
 

. 
Groeten, 

 
 

Van: )  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 13:14 
Aan:  
Onderwerp: FW: Gebruik Fipronil 
 
Beste  
 
Ik weet niet goed of ik deze vraag bij jou moet neerleggen. Zou je iig even er naar willen kijken? Zie 
onderstaande mailwisseling. 

 heeft gister navraag gedaan bij RIVM of fipronil een geautoriseerde biocide is. Het antwoord daarop is dat er 
één toegelaten middel gevonden is op de site van het Ctgb op basis van fipronil:  
Goliath gel (ter bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen en in verblijfplaatsen voor 
mensen en dieren. Uitsluitende bestemd voor gebruik door professionals). 
 
Ik hoor graag van je. 
 

 
 

Van: )  
Verzonden: maandag 2 januari 2017 13:08 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: FW: Gebruik Fipronil 
 
Hallo  

Via  heb ik onderstaande mail ontvangen. 

Wellicht kan ook ik je vragen om haar vraag in behandeling te nemen. We hebben momenteel concrete signalen 
dat Fipronil gebruikt wordt in de pluimveehouderij ter bestrijding van bloedluis. 

 
. 

Hoor graag of jullie hierover uitspraken kunnen doen en op welke termijn dat mogelijk zou zijn. 

Alvast bedankt voor de moeite. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Teamleider Intelligence 
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........................................................................ 
Afdeling Opsporingsontwikkeling en inlichtingen 
Inlichtingen‐ en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken. 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
Centrale telefoon: 088 ‐ 223 33 33 
........................................................................ 
Tel:   

@nvwa.nl 
 
 

 

 

Van:  < @nvwa.nl> 
Datum: 22 december 2016 14:34:38 CET 
Aan:  < @nvwa.nl>, " )" 

@nvwa.nl> 
Kopie: "  < @nvwa.nl> 
Onderwerp: Antw.: Gebruik Fipronil 

Beste  
  

 
 

 
Ik denk dat we je vraag in principe kunnen beantwoorden, maar we zouden graag willen dat we 
de vraag via bijvoorbeeld  ontvangen, omdat we helaas de laatste jaren teveel vragen 
ontvingen die binnen de lijn van de divisie (of IOD) niet was bekend. 
  
Ik hoor graag meer, ook over de gewenste opleverdatum. 
  

 
  

Van: )  
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:07 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: RE: Gebruik Fipronil 
  
Dag  
  
Ik zal de vraag doorgeleiden aan  afdelingshoofd integrale risicobeoordeling. 
Risicoaanvragen lopen altijd via hem.  

  
Mvrgr 

 
  

Van: )  
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:01 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Gebruik Fipronil 
  
Beste , 
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Graag zou ik jullie expertise willen ontvangen over de volgende casus die mijn collega, , 
en ik op dit moment bezig houdt. 
“het gebruik van de (verboden) werkzame stof fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij 
pluimvee”. 
  

1)  

 
 

  
  
Ik hoop dat jullie ons verder op weg kunnen helpen. 
Zo niet, wie kan ons dan verder helpen?  
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
Analist (Team Intelligence) 
  
........................................................................ 
Inlichtingen en Opsporingsdienst 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht | 4e etage 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
......................................................................... 
T   
E  @nvwa.nl 
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)

Van: @belastingdienst.nl

Verzonden: maandag 10 juli 2017 9:59

Aan:

Onderwerp:

goedemorgen mijnheer  
 
het is weer zover,  
 

 
 

  
. 

 
 

 

hoogachtend, 
 

 
Schiphol Cargo Centre, 3e etage 
Evert van de Beekstraat 384 
1118CZ Schiphol 

Unit Luchtvracht en Post en Koeriers 

 
☎ tijdens kantoortijden; 

 
     

Vraagbaak Flora- & faunawet 
Materie deskundige & contactpersoon Geneesmiddelenwet & nVWA - zaken. 
contactpersoon en materiedeskundige opslagregister en convenantpartners. 
 
correspondentieadres; 
Douane Schiphol Cargo 
Postbus 3070 
6401DN  Heerlen 

 
------------------------------------------------------------------------ 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 

verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 

informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.  

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 

complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.  

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 

confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender.  
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Van:
Verzonden: woensdag 6 september 2017 14:56
Aan:  NVWA pb ICB

Van: )  
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 20:52 
Aan:  
Onderwerp: FW: mail aan departementen inzake fipronil 
Van: )  
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 17:36 
Aan:  
Onderwerp: RE: mail aan departementen inzake fipronil 
Beste  
De interpretatie van de media, het NRC, van de passage in de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer, 
in inderdaad onjuist. BuRO heeft begin januari zowel het RIVM als het Ctgb alleen bevraagd over de status van 
het gebruik van fipronil voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. Daarnaast heeft BuRO zelf de 
toxicologische gegevens van fipronil verkregen, uit andere bronnen dan van het RIVM en het Ctgb. Noch RIVM 
noch Ctgb zijn in januari betrokken bij het oordeel van BuRO. Op 25 juli heeft BuRO de schriftelijke opdracht 
gegeven aan het RIVM om ondersteuning bij de beoordeling van de risico’s van fipronil in eieren. Daarna is 
regelmatig telefonisch en schriftelijk overleg geweest. 

  
Van: )  
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 16:58 
Aan: ) 
CC: (  
Onderwerp: FW: mail aan departementen inzake fipronil 
Graag reactie  
Van:   
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 16:56 
Aan: ) 
Onderwerp: mail aan departementen inzake fipronil 
Beste  
Onderstaande tekst wordt vandaag door het RIVM, mede namens ons, verzonden aan de departementen, ter 
voorbereiding op het Kamerdebat van aanstaande donderdag. Ik weet niet wie bij de stafbureaus van EZ en VWS 
dit dossier behandelen, maar zou je deze mail ook door willen sturen naar de stafbureaus? 
Bedankt, 

 
Bij brief van 10 augustus 2017 hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Dam de Kamer geïnformeerd 
over de gang van zaken rond de melding van mogelijk gebruik van fipronil in de pluimveesector ter bestrijding 
van bloedluis. 
In de kamerbrief is de volgende passage opgenomen:  
“ (…) Deze vraag (is er een acuut gevaar voor de volksgezondheid) is voorgelegd aan Bureau Risicobeoordeling en 
Onderzoeksprogrammering (BuRO) dat vervolgens verkennende vragen heeft uitgezet bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb). Op basis van deze contacten en de beschikbare kennis bij BuRO is toen geoordeeld dat er geen acuut 
gevaar dreigde voor de volksgezondheid, omdat het een door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als matig toxische stof voor mensen is gekarakteriseerd en er geen 
aanwijzingen waren dat het in de voedselketen terecht zou komen. Op basis van de informatie van het Ctgb is 
echter aangegeven dat de stof wel verboden is in de pluimveesector. (…)” 
In deze passage wordt ten onrechte de indruk gewekt dat RIVM en Ctgb inhoudelijk betrokken zijn geweest bij de 
risicobeoordeling. Zo heeft de NRC de brief als volgt samengevat: “Ook werd de expertise ingeschakeld van 
andere overheidsinstanties: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat er geen risico leek voor de 
voedselveiligheid, maar wel dat de wet was overtreden.” 
Wij hechten er aan op te merken dat van enige inhoudelijke betrokkenheid van het RIVM en het Ctgb in de 
periode vóór juli 2017 geen sprake is geweest. De informatie die in de beginfase (januari 2017) is gedeeld betrof 
louter de status van middel en stof (beiden niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee). Deze 
informatie is voor iedereen beschikbaar in de openbare Ctgb-database van middelen en stoffen.  
Van enige inhoudelijke betrokkenheid van het Ctgb is pas sprake geweest op 27 juli 2017, het RIVM is niet eerder 
betrokken dan dd.mm.jj 
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Mocht dit in het Kamerdebat aan de orde komen dan vertrouwen wij er op dat de Kamer juist wordt geïnformeerd 
over de betrokkenheid van RIVM en Ctgb in deze kwestie.  
Dr.ir. L.P. van Duijn 
Secretaris/directeur Ctgb 
College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
Board for the authorisation of plant protection products and biocides 
Bezoekadres / visiting address:  
Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede  
NB: type voor navigatie “Horapark” in. 
Postadres / postal address:  
Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands  
 
T  | M  | E @ctgb.nl 
www.ctgb.nl 
Dr.ir. L.P. van Duijn 
Secretaris/directeur Ctgb 
College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
Board for the authorisation of plant protection products and biocides 
Bezoekadres / visiting address:  
Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede  
NB: type voor navigatie “Horapark” in. 
Postadres / postal address:  
Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands  
 
T  | M  | E @ctgb.nl 
www.ctgb.nl 
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)

Van: )
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 12:00
Aan:
Onderwerp: FW: Fipronil

Van: )  
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 11:46 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil 
Ter info 

Van:   
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 10:54 
Aan:  
Onderwerp: RE: Fipronil 
thanx 

Van:   
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 10:53 
Aan:  
Onderwerp: RE: Fipronil 
Tre bien!!! 

Van:   
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 10:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: Fipronil 

 
 

Artikel 43 lid 1 is genoemd in artikel 1 a lid 1 van de Wet op de economische delicten en op grond van artikel 2 lid 
1 van de WED zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover deze economische delicten geen 
misdrijven zijn, zijn zij overtredingen. In artikel 6 lid 1 onder 1 van de WED staat dat hij, die een economisch 
delict begaat, wordt gestraft in geval van een misdrijf: voor het betreft een economisch delict, bedoeld in artikel 
1, onder 1°, of in artikel 1a, onder 1°, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van 
de vijfde categorie;  
Onder gebruiken wordt mede verstaan de aanwezigheid van een werkzame stof, al dan niet in een 
gewasbeschermingsmiddel, op of in een gewas.  

Van:   
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 23:11 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Fipronil 
Hallo  
Zoals beloofd zou ik kijken naar de toelating van de fipronil voor het gebruik in kippenschuren. 
Naar ik heb begrepen hebben we te maken met een Belgisch product dat naar Nederland wordt gebracht. 
Alleen weten we niet om welk middel het gaat. Daardoor zal dit een lange mail worden ben ik bang… Alvast sorry 
;-) 
Voor ik kan beginnen moet ik even duidelijk maken waar we het overhebben zodat jullie het signaal beter in 
context kunnen zetten. 
Het werkzaam bestanddeel fipronil kan op meerdere manieren ingezet worden. 
De bestemming maakt onder welke wetgeving het toegelaten of erkend moet worden. 
Fipronil gebruik tegen mijten in gewassen = gewasbeschermingsmiddel 
Fipronil gebruik tegen mijten in schuren voor het houden van landbouwdieren = biocide 
Fipronil gebruik tegen de mijten op dieren = diergeneesmiddel 
Met name biocide en diergeneesmiddel liggen erg dicht tegen elkaar aan. 
Omdat de applicatie van het geneesmiddel toelaat dat fipronil het in een gebouw, op de stok of mand wordt 
toegepast. 
Voor een goede uitleg volg ik dezelfde route als hierboven dus ik begin met de hypothese dat dit een 
gewasbeschermingsmiddel is uit België. 
De wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen bepaald dat middelen alleen mogen worden toegepast (gebruikt) 
als deze in dat land zijn toegelaten voor dat betreffende gebruik. 
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Gewasbeschermingsmiddel dat uit België binnenkomt zonder Nederlandse toelating is een overtreding van artikel 
20 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden juncto artikel 28 lid 1 van de (EG) Vo. 1107/2009 
juncto artikel 1a onder 1e van de Wet op de economische delicten. 
Alternatief zou kunnen zijn dat deze onderneming een Nederlands toegelaten gewasbeschermingsmiddel toepast 
in de kippenschuur tegen bloedluis. Dan hebben we te maken met een meerdaadse samenloop. 
Dit is een overtreding van artikel 20 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, juncto artikel 55 
(EG) Vo. 1107/2009, juncto artikel 1a onder 1e van de Wet op de Economische Delicten. 
Tegelijker tijd is dit het inzetten van een niet toegelaten biociden een overtreding van artikel 43 lid 1 van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, juncto artikel 17 van (EG) Vo 528/2012, juncto artikel 1a onder 1e van 
de Wet op de economische delicten. Dit is een toepassing die valt onder producttype 3 veterinaire hygiëne.  
In Nederland is een toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen afgegeven door het CTGB. 
Te weten: het middel met de naam Mundial toelatingnummer 12802N 
Dit middel heeft een wettelijkvoorschrift waar dit mag worden toegepast zoals bedoeld in de 2e situatie namelijk: 
 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik voor de behandeling van zaden, ten behoeve van de  

a. teelt van Chinese broccoli, Chinese kool, paksoi, amsoi, choisum, comatsuna en koolrabi (bedekte 
opkweek); 

b. teelt van bloemkool, broccoli en spruitkool; 
c. teelt van zaaiui (m.u.v picklers); 
d. teelt van prei (m.u.v de grondgebonden opkweek van prei). 

 

 
 

Voor de uitleg van de biocides moet je weten dat deze worden ingedeeld in product-types en worden aangeduid 
met PT gevolgd door een nummer. 
Afwijkend ten opzichten van gewasbeschermingsmiddelen is dat deze Europees kunnen worden toegelaten. 
Voor deze casus zijn de volgende product typen van belang  

PT 
3 

Veterinary 
hygiene 

Used for veterinary hygiene purposes such as disinfectants, disinfecting soaps, oral or corporal hygiene products 
or with anti-microbial function. 
 
Used to disinfect the materials and surfaces associated with the housing or transportation of animals. 

 

PT 
18 

Insecticides, acaricides and products to 
control other arthropods 

Used for the control of arthropods (e.g. insects, arachnids and crustaceans), by 
means other than repulsion or attraction. 

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/product-types 
Europese toelating: 

Nieuwe werkzame stoffen  

Een biocide met een nieuwe werkzame stof alsmede als deze gecombineerd zijn met een bestaande werkzame 
stof kunnen deze vanaf 1 september 2013 in aanmerking komen voor een Europese toelating. 

Voor bestaande werkzame stoffen is dit in fases mogelijk, afhankelijk van het product-type. 
Vanaf 1 september voor product-types 1, 3, 4, 5, 18 and 19 
Vanaf 1 januari 2017 voor product-types 2, 6 and 13 
En vanaf 1 januari 2020 en verder de resterende product-types 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 and 22. 

! 
 

 
 

 

Laten we dan eens kijken naar de hypotheses die dan resteren bij biociden: 

Het op de markt aanbieden en gebruiken van een Belgische biocide op basis van de werkzame stof fipronil. Dit is 
een niet (in Nederland) toegelaten biociden een overtreding van artikel 43 lid 1 van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, juncto artikel 17 van (EG) Vo 528/2012, juncto artikel 1a onder 1e van 
de Wet op de economische delicten.  
Dit kan een product-type 3 of 19 toepassing zijn…. 
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Productsoort PT18 – Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding 

van andere geleedpotigen 
Waar relevant, exacte 
beschrijving van het 
gebruik 

Insecticide 

Doelorganisme(n) (inclusief 
ontwikkelingsstadium) 

Duitse kakkerlak (Blattella germanica) 
Huiskakkerlak (Supella longipalpa) 
Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis) 
Amerikaans kakkerlak (Periplaneta americana) 

Gebruiksgebied(en) In gebouwen 
Toepassingsmethode(s) Goiath Gel wordt toegepast door professionele gebruikers voor de 

bestrijding van kakkerlakken in industriële en openbare gebouwen 
en in verblijfplaatsen voor mensen en dieren. 
Het product is direct gebruiksklaar, dat wil zeggen dat het 
onverdund wordt toegepast. Aan dit product wordt geen andere 
substantie toegevoegd. 
Goliath Gel zit in dichte patronen die zijn ontworpen om door 
middel van speciaal doseerpistool (bait gun) op de juiste locaties 
druppels aan te brengen. De patroon wordt in het doseerpistool 
vastgezet en een speciale spuitdop wordt op het doseerpistool 
aangebracht. 
Het wordt aanbevolen om de druppels aan te brengen in spleten en 
kieren, of in afgesloten locaties die niet toegankelijk zijn voor 
mensen of huisdieren. 
Geldruppels worden aangebracht op donkere locaties: in spleten, 
kieren, achter koelkasten, achter keukenkasten, achter schappen, 
onder keukenapparatuur, in meterkasten, in wandcontactdozen, 
kabelgoten en onder badkamer sanitair. 
De druppels dienen niet te worden aangebracht in ruimten die 
onder water kunnen komen te staan of op plaatsen waar het 
tijdens reguliere werkzaamheden verwijderd kan worden. 

Gelet op de casus kippenschuren lijkt het mogelijk dat deze gel binnen die gebouwen gebruikt mag worden. 
Kortom deze hypothese moeten we verwerpen aangezien het gebruik binnen de toepassing valt!!!! 
Let wel dit is alleen in de situatie waar men gebruikt maakt van deze gel in combinatie met de gel guns. 
Diergeneesmiddel 
Op dit moment zijn er een 147 tal van diergeneesmiddelen op basis van firponil op de markt. 
Dit zit verbonden aan de wet dieren. 
Het grootste deel daarvan is voor honden en katten in vlooienbanden enz enz. 
Een aantal is ook als vloeistof verkrijgbaar. Snel doorheen gegaan, maar zie geen kippen bloedluis toepassing. 
Maar gelet het aantal en met een schuin oog op de klok… een copy paste actie hier…. 

Registratienummer Productnaam ATCvet Werkzame stof 

REG NL 115159 
Amflee 134 mg spot-on 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 114767 
Amflee 2,5mg/ml huidspray, 
oplossing voor katten en 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 115160 
Amflee 268 mg spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 115161 
Amflee 402 mg spot-on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 
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Registratienummer Productnaam ATCvet Werkzame stof 

REG NL 115133 
Amflee 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 115150 
Amflee 67 mg spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 117511 
Amflee Combo 134 mg/ 
120.6 mg spot-on oplossing 
voor middelgrote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 117512 
Amflee Combo 268 mg/ 
241.2 mg spot-on oplossing 
voor grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 117513 
Amflee Combo 402 mg/ 
361.8 mg spot-on oplossing 
voor zeer grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 117509 
Amflee Combo 50 mg/60 mg 
spot-on oplossing voor katten 
en fretten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 117510 
Amflee Combo 67 mg/60.3 
mg spot-on oplossing voor 
kleine honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 112254 
Bob Martin Clear Spot On 
134 mg spot-on oplossing 
voor middelgrote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112255 
Bob Martin Clear Spot On 
268 mg spot-on oplossing 
voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112256 
Bob Martin Clear Spot On 
402 mg spot-on oplossing 
voor extra grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112257 
Bob Martin Clear Spot On 50 
mg spot-on oplossing voor 
katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112253 
Bob Martin Clear Spot On 67 
mg spot-on oplossing voor 
kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112919 
Broadline, Spot-on oplossing 
voor katten 

QP54AA54 - 
Eprinomectin, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
EPRINOMECTINE, 
PRAZIQUANTEL, FIPRONIL 

REG NL 107434 

CERTIFECT 134 mg/ 120.6 
mg/ 160 mg spot-on 
oplossing voor honden 10-20 
kg 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

 METHOPREEN (S-
vorm), FIPRONIL 

REG NL 107435 

CERTIFECT 268 mg/ 241.2 
mg/ 320 mg spot-on 
oplossing voor honden 20-40 
kg 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
 FIPRONIL 

REG NL 107436 
CERTIFECT 402 mg/ 361.8 
mg/ 480 mg spot-on 

QP53AX65 - 
Fipronil, 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm),  
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Registratienummer Productnaam ATCvet Werkzame stof 

oplossing voor honden 40-60 
kg 

combinations 

REG NL 107409 
CERTIFECT 67 mg/ 60.3 
mg/ 80 mg spot-on oplossing 
voor honden 2-10 kg  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL,  

REG NL 116395 
ECTOLINE DUO 100 
mg/120 mg spot-on oplossing 
voor zeer grote katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116240 
Ectoline duo 134 mg/40 mg 
spot-on oplossing voor 
medium honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116241 
Ectoline duo 268 mg/80 mg 
spot-on oplossing voor grote 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116242 
Ectoline duo 402 mg/120 mg 
spot-on oplossing voor extra 
grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116394 
ECTOLINE DUO 50 mg/60 
mg spot-on oplossing voor 
katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116239 
Ectoline duo 67 mg/20 mg 
spot-on oplossing voor kleine 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 102118 
EFFIPRO 67 mg spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102115 
EFFIPRO 134 mg spot-on 
oplossing voor medium 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 101949 
Effipro 2,5 mg/ml huidspray, 
oplossing voor honden en 
katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102117 
EFFIPRO 268 mg spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102116 
EFFIPRO 402 mg spot-on 
oplossing voor extra grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102086 
EFFIPRO 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 116393 
Effipro duo 100 mg/120 mg 
spot-on oplossing voor zeer 
grote katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116236 
Effipro duo 134 mg/40 mg 
spot-on oplossing voor 
medium honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116237 
Effipro duo 268 mg/80 mg 
spot-on oplossing voor grote 

QP53AX65 - 
Fipronil, 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 
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honden combinations 

REG NL 116238 
Effipro duo 402 mg/120 mg 
spot-on oplossing voor extra 
grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116392 
Effipro duo 50 mg/60 mg 
spot-on oplossing voor katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116235 
Effipro duo 67 mg/20 mg 
spot-on oplossing voor kleine 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 114027 
Effitix 134 mg/1200 mg spot-
on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114022 
Effitix 26,8 mg/240 mg spot-
on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 114028 
Effitix 268 mg/2400 mg spot-
on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 114029 
Effitix 402 mg/3600 mg spot-
on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114026 
Effitix 67 mg/600 mg spot-on 
oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 107920 
Eliminall 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 107928 
Eliminall 134 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 110352 
Eliminall 2.5 mg/ml 
huidspray, oplossing voor 
katten en honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 107929 
Eliminall 268 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 107930 
Eliminall 402 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 107924 
Eliminall 67 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102205 
Exil fipralone 134 mg spot-
on oplossing voor 
middelgrote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 101946 
Exil fipralone 2,5 mg/ml 
huidspray, oplossing voor 
katten en honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102208 
Exil fipralone 268 mg spot-
on oplossing voor grote 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 
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honden 

REG NL 102209 
Exil fipralone 402 mg spot-
on oplossing voor extra grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102176 
Exil fipralone 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 102204 
Exil fipralone 67 mg spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 116389 
FIPRALONE DUO 100 
mg/120 mg spot-on oplossing 
voor zeer grote katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116244 
Fipralone duo 134 mg/40 mg 
spot-on oplossing voor 
medium honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116245 
Fipralone duo 268 mg/80 mg 
spot-on oplossing voor grote 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116246 
Fipralone duo 402 mg/120 
mg spot-on oplossing voor 
extra grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PYRIPROXYFEN 

REG NL 116388 
FIPRALONE DUO 50 mg/60 
mg spot-on oplossing voor 
katten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 116243 
Fipralone duo 67 mg/20 mg 
spot-on oplossing voor kleine 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PYRIPROXYFEN, FIPRONIL 

REG NL 112817 
Fiprex CAT 52,5 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112805 
Fiprex L 300 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112804 
Fiprex M 150 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112803 
Fiprex S 75 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 112806 
Fiprex XL 412,5 mg spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106392 
Fiprocat 50 mg, spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106393 
Fiprodog 67 mg, spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106394 
Fiprodog 134 mg, spot-on 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106395 
Fiprodog 268 mg, spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 
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REG NL 106396 
Fiprodog 402 mg, spot-on 
oplossing voor hele grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113427 
Fiprotec 134 mg Spot-On 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113434 
Fiprotec 268 mg Spot-On 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113433 
Fiprotec 402 mg Spot-On 
oplossing voor extra grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113132 
Fiprotec 67 mg Spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113133 
Fiprotec, 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 114032 
FIPROTIX 134 mg/1200 mg 
spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 114030 
FIPROTIX 26.8 mg/240 mg 
spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 114033 
FIPROTIX 268 mg/2400 mg 
spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114034 
FIPROTIX 402 mg/3600 mg 
spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114031 
FIPROTIX 67 mg/600 mg 
spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 111693 
Fleanil 134 mg Spot-on 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113764 
Fleanil 2,5 mg/ml spray voor 
cutaan gebruik, oplossing 
voor katten en honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 111694 
Fleanil 268 mg Spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 111695 
Fleanil 402 mg Spot-on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 111696 
Fleanil 50 mg Spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 111692 
Fleanil 67 mg Spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106768 Flevox 134 mg Spot-on QP53AX15 - FIPRONIL 
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oplossing voor middelgrote 
honden 

Fipronil 

REG NL 110350 
Flevox 2.5 mg/ml, huidspray 
oplossing, voor katten en 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106767 
Flevox 268 mg Spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106769 
Flevox 402 mg Spot-on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106761 
Flevox 50 mg spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 106766 
Flevox 67 mg Spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113903 
FRONTECT spot on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 113904 
FRONTECT spot on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 113896 
FRONTECT spot on 
oplossing voor zeer kleine 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 113901 
FRONTECT spot on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, PERMETHRINE 

REG NL 113902 
FRONTECT spot on 
oplossing voor middel grote 
honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 112224 
Frontline Combo Pack 
Consult Spot on Cat, spot-on 
oplossing 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 112227 
Frontline Combo Pack 
Consult Spot On Dog L, spot-
on oplossing 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 112226 
Frontline Combo Pack 
Consult Spot On Dog M, 
spot-on oplossing 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 112225 
Frontline Combo Pack 
Consult Spot on Dog S, spot-
on oplossing 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 112228 
Frontline Combo Pack 
Consult Spot on Dog XL, 
spot-on oplossing 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 10140 
FRONTLINE COMBO 
SPOT ON HOND L  

QP53AX65 - 
Fipronil, 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 
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combinations 

REG NL 10139 
FRONTLINE COMBO 
SPOT ON HOND M  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 10138 
FRONTLINE COMBO 
SPOT ON HOND S  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 10141 
FRONTLINE COMBO 
SPOT ON HOND XL  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 10142 
FRONTLINE COMBO 
SPOT ON KAT  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 
119767//10140 

FRONTLINE COMBO Spot-
On Hond L 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 
119769//10139 

FRONTLINE COMBO Spot-
On Hond M  

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 
119768//10138 

FRONTLINE COMBO Spot-
On Hond S 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 
119597//10142 

FRONTLINE COMBO Spot-
On KAT 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 8940 
FRONTLINE SPOT ON 
HOND 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 8921 
FRONTLINE SPOT ON 
KAT  

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 8783 
FRONTLINE SPRAY 2,5 
mg/ml oplossing voor honden 
en katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109807 
Fyperix 134 mg, spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109808 
Fyperix 268 mg, spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109809 
Fyperix 402 mg, spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109805 
Fyperix 50 mg, spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109806 
Fyperix 67 mg, spot-on 
oplossing voor honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 117506 
Fyperix combo 134 mg/120,6 
mg spot-on oplossing voor 
middelgrote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 
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REG NL 117507 
Fyperix Combo 268 mg/ 
241.2 mg spot-on oplossing 
voor grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 117508 
Fyperix Combo 402 mg/ 
361.8 mg spot-on oplossing 
voor zeer grote honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 117502 
Fyperix Combo 50 mg/60 mg 
Spot-On oplossing voor 
katten en fretten 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

METHOPREEN (S-vorm), 
FIPRONIL 

REG NL 117505 
Fyperix Combo 67 mg/ 60.3 
mg spot-on oplossing voor 
kleine honden 

QP53AX65 - 
Fipronil, 
combinations 

FIPRONIL, METHOPREEN (S-
vorm) 

REG NL 119212 
Kruidvat vlooiendruppels 67 
mg oplossing voor kleine 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 119213 
Kruidvat vlooiendruppels 134 
mg oplossing voor 
middelgrote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 119214 
Kruidvat vlooiendruppels 268 
mg oplossing voor grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 119215 
Kruidvat vlooiendruppels 402 
mg oplossing voor extra grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 119211 
Kruidvat vlooiendruppels 50 
mg oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113059 
Libbox 134 mg, spot-on 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113060 
Libbox 268 mg, spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113061 
Libbox 402 mg, spot-on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113057 
Libbox 50 mg, spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113058 
Libbox 67 mg, spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109601 
Pestigon 134 mg, spot-on 
oplossing voor middelgrote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109602 
Pestigon 268 mg, spot-on 
oplossing voor grote honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109603 
Pestigon 402 mg, spot-on 
oplossing voor zeer grote 
honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 
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REG NL 109604 
Pestigon 50 mg, spot-on 
oplossing voor katten 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 109581 
Pestigon 67 mg, spot-on 
oplossing voor kleine honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 113765 
Pestigon Spray 0.25% w/v 
huidspray, oplossing voor 
katten en honden 

QP53AX15 - 
Fipronil 

FIPRONIL 

REG NL 114037 
TICK OFF PRO 134 
mg/1200 mg spot-on 
oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114035 
TICK OFF PRO 26.8 mg/240 
mg spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114038 
TICK OFF PRO 268 
mg/2400 mg spot-on 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114039 
TICK OFF PRO 402 
mg/3600 mg spot-on 
oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

PERMETHRINE, FIPRONIL 

REG NL 114036 
TICK OFF PRO 67 mg/600 
mg spot-on oplossing 

QP53AC54 - 
Permethrin, 
combinations 

 

Mijn advies is kijk naar de verstrekking en probeer heel goed in beeld te krijgen welk middel hier gebruik wordt. 
Hier staat of valt je onderzoek mee. 
Welterusten 

 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 11:38 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil 
Goedemorgen  
Ik ben bezig met een onderzoek naar het gebruik van de werkzame stof fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij 
pluimvee. 
Ik heb inmiddels veel mensen gesproken maar het is mij nog steeds niet duidelijk of fipronil mag worden gebruikt 
bij de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. 
Kun jij mij wellicht verder helpen? 

1) Is fipronil een toegelaten middel ? 
2) Mag fipronil gebruikt worden bij consumptie- productiedieren? 
3) Welke wetgeving ligt eraan ten grondslag? 

Van:   
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 10:16 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Fipronil 
Hallo  
Ook de beste wensen. Er is / waren een biocide én een gewasbeschermingsmiddel in NL toegelaten op basis van 
fipronil. Echter voor het doel waar jij het over hebt, zijn deze middelen qua formulering niet geschikt. 
tlnr Naam WerkStoffen einddatum uitverkoop opgebruik BSM 

12119 Goliath aasstations fipronil 30‐9‐2015 30‐9‐2015 30‐9‐2015 BIO 

12120 Goliath Gel fipronil BIO 

12152 VIOLIN fipronil 13‐12‐2007 13‐12‐2008 13‐6‐2009 GWB 

12802 Mundial fipronil GWB 
Mijn overtuiging is dan ook dat het hier gaat om een illegaal geïmporteerd product uit China of India.  
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Dit is al eerder geconstateerd bij containerinspectie op de Maasvlakte Rotterdam.  
Mogelijk dat een dergelijk product elders in EU een toelating als biocide heeft. Wellicht kan je bij  
om meer informatie vragen. Hij heeft veel contacten binnen de EU. 
Met vriendelijke groet, 

 
Mobiel   @NVWA_Gewas www.nvwa.nl 
Ik werk in principe niet op maandag 

Van:   
Verzonden: maandag 9 januari 2017 15:18 
Aan:  
Onderwerp: Fipronil 
Goedemiddag  
Nog de beste wensen voor 2017. 

 
Van mijn collega  heb ik jou naam doorgekregen, wellicht dat jij mij verder kunt helpen. 
Ik ben bezig met een onderzoek naar een bedrijf dat bloedluis bij kippen bestrijdt met als werkzame stof biocide 
Fipronil. 
Weet jij of Fipronil is toegestaan voor de behandeling van bloedluis ? 
Is fipronil onder voorwaarden toegelaten in Nederland of niet ? 
Welke wetgeving ligt er aan ten grondslag ? 
Met vriendelijke groeten, 

 
Rechercheur Team Intelligence  
NVWA‐Inlichtingen en Opsporingsdient (IOD) 
Mob:  
e‐mail:  
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Van:
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 9:26
Aan:
Onderwerp: feitenrelaas
Bijlagen: mailbericht 17 juli 2017.pdf; reactie op mailbericht 17 juli 2017.pdf; mailbericht 25 

juli 2017.pdf; reactie op mailbericht 25 juli 2017.pdf

Ton,  
Casus Schiphol bij deze aangeleverd. 
Casus juli vraagt wat meer tijd ivm afstemming leider opsporingsonderzoek. We doen ons best. 
Succes, 

 

Van: )  
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 7:07 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: Santé F audit FIPRONIL  
Jack, 
Nog een kleine aanvulling van mij: 
Aan wie is het PV gestuurd op welke datum (mailbericht met bijlage bij wie van de IOD bekend?) 

 
 

 
 Zie bijlagen. 

Gr, 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 22:57 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Santé F audit FIPRONIL  
Beste allemaal, 
Hierbij het juiste relaas van feiten inzake fipronil binnen de divisie handhaving. 
Met betrekking tot het pakket met fipronil en deels voorafgaand aan de incident. 

 
 

 
 

 
 

 
Deze vragen heb ik per mail dd 10 januari 2017 omstreeks 23:00uur beantwoord. 
En bevestiging ontvangen dat men mijn uitleg en weergave van mogelijk opties begreep! 
Op 10 juli 2017 heb ik (  via het project import van de Douane Schiphol een bericht ontvangen dat men een 
pakket met pesticiden hebben onderschept. 
Dit pakket is op 20 maart 2017 binnengekomen met de omschrijving “printeraccessoires” afkomstig uit China. 

 

 

. Uit de 
meegezonden laboratoriumanalyse blijkt dat in het pakket fipronil en tetramethrin zit verpakt. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Van: )  
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 10:28 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Santé F audit FIPRONIL  
Urgentie: Hoog 

 
 

 

 

 
 

Wil jij met  en  zorgdragen dat ik vandaag de antwoorden krijg. 
 
 In maart 2017 ontvangt NVWA IOD informatie van de Douane, dat er een zending met fipronil is 

aangetroffen op Schiphol.  
 De vermoedelijke bestemming was het bedrijf in België waar het 

ontsmettingsmiddel werd ingekocht door ChickFriend.  
Dit wordt verder onderzocht in het strafrechtelijke onderzoek. ( bij iemand van ons bekend?) 

 NVWA IOD deelt de ontvangen informatie met Toezicht. (met wie en hoe?) 

Van: )  
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 8:07 
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Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: RE: Santé F audit FIPRONIL  
Beste   

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 17:31 
Aan:  

 
CC:  NVWA pb ICB 
Onderwerp: Santé F audit FIPRONIL  
Urgentie: Hoog 
Beste allemaal,  
De auditoren van Santé F FIPRONIL hebben behoefte aan een nadere uitleg.  
Voor   en   

1. Allereerst betreft dit de werkzaamheden van de NVWA in de periode juni – juli 2017 voordat de 
incidentorganisatie erbij betrokken was. De vragen waren: wie deed wat, wanneer. Wie wist wat wanneer. 
En wanneer is welke informatie gecommuniceerd tussen de IOD en Toezicht.  

Voor  en   
2. De auditoren kwamen met de opmerking dat de NVWA op Schiphol een partij FIPRONIL heeft onderschept 

(pakket van 10 kg), bestemd voor een Belgische ontvanger in Nederland. Deze bevinding is via de e-mail 
met de FAVV gedeeld. Graag nadere uitleg over deze situatie. Ook graag uitleg over de tijdsperiode tussen 
de bevinding en de melding aan de FAVV.  

Willen jullie voor beide vragen het één en ander onderling afstemmen en voor beide vragen een presentatie 
voorbereiden voor donderdagochtend om deze dan te presenteren aan de auditoren van Santé F.  
De presentaties moeten donderdag om 11.00 uur gegeven worden in Utrecht CS59, zaal 0.48.  
Indien jullie hierover nog nadere vragen hebben, hoor of lees ik die graag.  
Indien mogelijk zie ik de powerpoint-presentaties graag van tevoren tegemoet.  
Alvast heel hartelijk bedankt.  
Met vriendelijke groet,  

  



1

)

Van: )

Verzonden: maandag 17 juli 2017 19:10

Aan: )

Onderwerp: Alladin

Bijlagen: Naamloos; Melding zending biociden  (opslagnr 201702537, onderzoek 1529541 

03); Betr: RE: Melding zending biociden  (opslagnr 201702537, onderzoek 1529541 

03); KvK  .pdf

 

 

Bijgaand mijn dossier m.b.t. import van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen als hedenmiddag besproken. 

Ik zet eea gewoon 1 op 1 door! 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het wel.  

 

Gr 
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Van: )

Verzonden: maandag 17 juli 2017 21:14

Aan:

Onderwerp: RE: Alladin

Dank  

 

Van:   

Verzonden: maandag 17 juli 2017 19:10 

Aan: ) 
Onderwerp: Alladin 
 

 

 

Bijgaand mijn dossier m.b.t. import van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen als hedenmiddag besproken. 

Ik zet eea gewoon 1 op 1 door! 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het wel.  

 

Gr 
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Van:

Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 10:00

Aan:

Onderwerp: PVB Landseer

Bijlagen: PVB Landseer.pdf; Bijlage 1.pdf; Bijlage 2.pdf; Bijlage 3.pdf; Bijlage 4.pdf; Bijlage 

5.pdf; Bijlage 6.pdf; Bijlage 7.pdf; Bijlage 8.pdf; Bijlage 9.pdf; Bijlage 10.pdf; Bijlage 

11.pdf; Bijlage 12.pdf; Bijlage 13.pdf

 

 

Bijgaand mijn PVB mbt Landseer. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ministerie van Economische Zaken 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Directie Handhaven 
Inspecteur Divisie Inspectie 
Team Fyto & Gewasbescherming Zuid 

Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 |  5623 LE  |  Eindhoven 

T:  0900-0388  

M:   

E:   @nvwa.nl 

W:  www.nvwa.nl 

 

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten,  

het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. 
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)

Van:

Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 11:26

Aan:

Onderwerp: RE: PVB Landseer

Dank .perfect……….zal eea doorzetten naar . Gr.  

 

Van: )  

Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 10:00 

Aan: ) 
Onderwerp: PVB Landseer 
 

 

 

Bijgaand mijn PVB mbt Landseer. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ministerie van Economische Zaken 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Directie Handhaven 
Inspecteur Divisie Inspectie 
Team Fyto & Gewasbescherming Zuid 

Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 |  5623 LE  |  Eindhoven 

T:  0900-0388  

M:   

E:   @nvwa.nl 

W:  www.nvwa.nl 

 

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten,  

het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. 
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Van: )
Verzonden: maandag 2 oktober 2017 15:41
Aan:
Onderwerp: FW: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD

Van: )  
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 16:37 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD 
Hoi  
Ik heb nog even gecheckt, maar inderdaad is deze melding ook niet mondeling bij IOD terechtgekomen. 
Groet,  

Van:   
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 10:18 
Aan:  
Onderwerp: FW: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD 

Van: )  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 11:13 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD 

 kan je zorgen dat dit inieder geval bij jullie in de juiste postbus terecht komt? 

Van: )  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 10:53 
Aan:  

 
 

Onderwerp: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD 
Beste  e.a., 
Hierbij de twee mailwisselingen die vanuit cluster TO DGM in november 2016 en januari/februari 2017 zijn 
gevoerd met de IOD inzake tips fipronil. 

1) Bijlage 1: November 2016-februari 2017. Eerste tip gebruik fipronil van 17 november 2016 die via 
mailwisseling en diverse personen op 18 november 2016 binnenkwam bij TO DGM en op 21 november 
2016 is doorgezet naar de IOD. Vervolgens de mailwisseling vanaf 24 januari t/m 7 februari 2017 dat er 
een tweede tip was binnengekomen over fipronil. In de mails van januari/februari 2017 zijn nog enkele 
vragen gesteld door het cluster TO DGM aan de IOD. 

2) Bijlage 2: Op 7 februari 2017 is door TO DGM abusievelijk de eerste tip doorgestuurd ipv de tweede tip 
aan de IOD. Daar kwam echter geen reactie meer op vanuit de IOD 

3) Hieronder de binnengekomen tweede tip die op 7 februari 2017 doorgestuurd had moeten worden aan de 
IOD. Deze tip van 20 januari 2017 is 23 januari 2017 besproken in het clusteroverleg TO DGM. Als 
actiepunt werd toen benoemd, dat de IOD over de tweede tip zou worden geïnformeerd en dat gevraagd 
zou worden naar de stand van zaken naar aanleiding van de eerste tip in november. 
Het grootste deel van de inhoud van deze tip was gelijk aan de novembertip. In november werd 
Chickclean genoemd ipv Chick(en)friend(s). Andere bedrijfsnaam, maar hetzelfde vestigingsadres en 
dezelfde mensen achter het bedrijf. De info over profarma kwam ook naar voren uit het onderzoek dat de 
IOD instelde.  

Tot zover. 
Mvg, 

 
........................................................................  

  
Coördinerend specialistisch Inspecteur (CSI)  
Afdeling toezichtontwikkeling, cluster diergeneesmiddelen 
Divisie Landbouw & Natuur 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................  
T  
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Van: )  
Verzonden: maandag 23 januari 2017 12:57 
Aan:  
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
n.a.v. bloedluis en mengen met fipronil. 

Van: )  
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 18:15 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
Beste  
Graag maandag even over dit signaal overleggen. 
Gr 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 15:42 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
Hallo  en  
Dit signaal kreeg ik zojuist door van . Mogelijk iets voor jullie om op te pakken? 
Groet, 

 
, 

 
Over het illegaal bestrijden van bloedluis. 
Het bedrijf dat illegaal een product gebruikt is : 
Chickenfriends 

 
Ze behandelen stallen met een middel tegen bloedluis, 
Ze behandelen zelf, het product is niet te koop, 
Het product wat ze gebruiken is wellicht wel toegestaan 
Maar ze mengen daar fipronil (basf ) doorheen. 
Fipronil heeft in iedergeval geen toelating ter bestrijding van bloedluis 
Of ze daadwerkelijk fipronil van BASF gebruiken of een chinese variant ,weet ik niet 
Ze kopen de “fipronil “ bij profarma 
Dit bedrijf is gevestigd in nederland en belgie, het schijnt dat de 2 vennoten ruzie met elkaar  
Hebben en de ene vennoot nu actief is in nederland en de andere in Belgie 
Vestinging pro‐farma nederland   

 
Ik hoop dat u iets met deze info kan, 
Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag 
Met vriendelijke groet, best regards, 
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Van: )
Verzonden: maandag 2 oktober 2017 15:40
Aan: )
Onderwerp: FW: Fipfronil-tips en mails TO DGM aan IOD
Bijlagen: RE: Tip; FW: Tip

Hier de mail van  

Van: )  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 10:53 
Aan:  

 
( ) 
Onderwerp: Fipfronil-  TO DGM aan IOD 
Beste  e.a., 
Hierbij de twee mailwisselingen die vanuit cluster TO DGM in november 2016 en januari/februari 2017 zijn 
gevoerd met de IOD inzake tips fipronil. 

1) Bijlage 1: November 2016-februari 2017. Eerste tip gebruik fipronil van 17 november 2016 die via 
mailwisseling en diverse personen op 18 november 2016 binnenkwam bij TO DGM en op 21 november 
2016 is doorgezet naar de IOD. Vervolgens de mailwisseling vanaf 24 januari t/m 7 februari 2017 dat er 
een tweede tip was binnengekomen over fipronil. In de mails van januari/februari 2017 zijn nog enkele 
vragen gesteld door het cluster TO DGM aan de IOD. 

2) Bijlage 2: Op 7 februari 2017 is door TO DGM abusievelijk de eerste tip doorgestuurd ipv de tweede tip 
aan de IOD. Daar kwam echter geen reactie meer op vanuit de IOD 

3) Hieronder de binnengekomen tweede tip die op 7 februari 2017 doorgestuurd had moeten worden aan de 
IOD. Deze tip van 20 januari 2017 is 23 januari 2017 besproken in het clusteroverleg TO DGM. Als 
actiepunt werd toen benoemd, dat de IOD over de tweede tip zou worden geïnformeerd en dat gevraagd 
zou worden naar de stand van zaken naar aanleiding van de eerste tip in november. 
Het grootste deel van de inhoud van deze tip was gelijk aan de novembertip. In november werd 
Chickclean genoemd ipv Chick(en)friend(s). Andere bedrijfsnaam, maar hetzelfde vestigingsadres en 
dezelfde mensen achter het bedrijf. De info over profarma kwam ook naar voren uit het onderzoek dat de 
IOD instelde.  

Tot zover. 
Mvg, 

 
........................................................................  

Coördinerend specialistisch Inspecteur (CSI)  
Afdeling toezichtontwikkeling, cluster diergeneesmiddelen 
Divisie Landbouw & Natuur 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................  
T  

Van:   
Verzonden: maandag 23 januari 2017 12:57 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
n.a.v. bloedluis en mengen met fipronil. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 18:15 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
Beste  
Graag maandag even over dit signaal overleggen. 
Gr 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 15:42 
Aan:  

document 107



2

CC:  
Onderwerp: FW: bloedluisbestrijding illegaal 
Hallo  en  
Dit signaal kreeg ik zojuist door van . Mogelijk iets voor jullie om op te pakken? 
Groet, 

 
, 

 
Over het illegaal bestrijden van bloedluis. 
Het bedrijf dat illegaal een product gebruikt is : 
Chickenfriends 

 
Ze behandelen stallen met een middel tegen bloedluis, 
Ze behandelen zelf, het product is niet te koop, 
Het product wat ze gebruiken is wellicht wel toegestaan 
Maar ze mengen daar fipronil (basf ) doorheen. 
Fipronil heeft in iedergeval geen toelating ter bestrijding van bloedluis 
Of ze daadwerkelijk fipronil van BASF gebruiken of een chinese variant ,weet ik niet 
Ze kopen de “fipronil “ bij profarma 
Dit bedrijf is gevestigd in nederland en belgie, het schijnt dat de 2 vennoten ruzie met elkaar  
Hebben en de ene vennoot nu actief is in nederland en de andere in Belgie 
Vestinging pro‐farma nederland   

 
Ik hoop dat u iets met deze info kan, 
Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag 
Met vriendelijke groet, best regards, 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 11:17
Aan: )
CC: )
Onderwerp: RE: Tip

Prima, ga ik doen! 
Dank voor je snelle bericht! 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 11:15 
Aan: ) 
CC:  
Onderwerp: RE: Tip 
 
Hi  
 
Sorry sorry, je mailtje is er tussendoor geglipt. Onze informatierecherche is bezig met het signaal, zou je het 
nieuwe signaal kunnen insturen naar de betreffende inforechercheur,  ( @nvwa.nl) en cc aan de 
infodesk (INFODESK.IOD@NVWA.NL)? 
 
Thanks! 
 
Gr, 
 

 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 11:08 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: RE: Tip 
 
Hoi  
 
Even een reminder mbt onderstaande mail. Weet je al of jullie het nieuwe signaal willen ontvangen of dat wij dit 
zelf moeten uitzetten? 
 
Groet, 

 
 
 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 9:49 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Tip 
 
Hoi  
 
Zie onderstaande mail.  
Heb je al terugkoppeling ontvangen wat er met de mail/het signaal is gedaan? We krijgen namelijk opnieuw een 
signaal over gebruik Fipronil binnen en we willen graag weten of we dit naar jullie moeten doorsturen of zelf 
moeten op gaan pakken. 
Dankjewel alvast! 
 
Met vriendelijke groet, 
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Inspecteur Toezichtontwikkeling 
................................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Divisie Landbouw en Natuur  
Team TO diergeneesmiddelen 
Catharijnesingel 59 \ 3511 GG \ Utrecht 
Postbus 43006 \ 3540 AA \ Utrecht 
................................................................................ 
T:  
 

Van:   
Verzonden: maandag 21 november 2016 17:51 
Aan: ) 
Onderwerp: Re: Tip 
 
Hi   
 
Dank je wel! Ik heb je mail doorgestuurd naar onze infodesk van ons inlichtingenteam, zij gaan het verder 
verwerken. Ik zal een terugkoppeling vragen van wat er mee gedaan gaat worden!  
 
Gr,  
 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 18 nov. 2016 om 16:35 heeft @nvwa.nl> het volgende 
geschreven: 

Hoi  
  
Een tijdje terug had jij mij gebeld over Fipronil. Een collega ontving hierover een signaal/tip, dus 
bij deze stuur ik het door naar jou. 
Pakken jullie dit verder op of is het goed om dit (ook) te delen met een collega bij de afdeling 
biociden? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
Inspecteur Toezichtontwikkeling 
................................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Divisie Landbouw en Natuur  
Team TO diergeneesmiddelen 
Catharijnesingel 59 \ 3511 GG \ Utrecht 
Postbus 43006 \ 3540 AA \ Utrecht 
................................................................................ 
T:  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 15:13 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip 
  
  
Hoi, 
  
Bij deze.. 

Met vriendelijke groet,  

 
Inspecteur Toezichtontwikkeling 
 
........................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Divisie Landbouw en Natuur 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
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Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................ 
T 088 - 223 33 33 
F 088 - 223 33 34 

@nvwa.nl 

  

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 8:52 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: FW: Tip 
  
Dag  
  
Gisteren(avond) spaken wij elkaar kort over dit onderwerp.  Onderstaande tip ( niet nader 
onderzocht) kam ter ore bij een van onze inspecteurs gewasbescherming/fyto.  
  
  
Wij meenden er goed aan te doen jullie dit te melden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
 

  
  

Van: )  
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 6:59 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Tip 
  
Goedemorgen  
  
Gisteren contact gehad met collega  over tip gebruik fipronil ter bestrijding van 
bloedluizen in pluimveestallen, zie onderstaande mail. 
Bloedluizen is een groot probleem in de pluimveesector en veroorzaakt veel (financiële) schade. 
Gezien het middel zou het mogelijk ook schade kunnen veroorzaken als deze werkzame stof 
vervolgens in de kippen/eieren terecht komt. 
Hoe dit zich verhoudt is mij niet duidelijk. 
Fipronil is in ieder geval schadelijk bij mensen voor lever, nieren en schildklier. 

 
  
Groeten, 

. 
  

Van: )  
Verzonden: donderdag 17 november 2016 9:01 
Aan:  
Onderwerp: Tip 
  

 
  
  
Ik heb een tip gekregen in privesfeer dat er op grote schaal Fipronyl gebruikt wordt in 
kippenstallen. Dit bedrijf verkoopt ook aan kippenhouders dat ze een groot bedrag hebben 
gereserveerd voor toekomstige rechtzaken en dat ze hier de pluimveehouders in mee 
beschermen. 
  
Er zouden allerlei maskerende stoffen bij het middel zitten om de fipronyl. 
  
Het bedrijf is: 
  
http://www.chickclean.nl/ 
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Met vriendelijke groet, 
  

 
Inspecteur / Auditor Feed Zuid ( Zuid Nederland) 
........................................................................  
Afdeling Voedselveiligheid & Industriële Productie ( VIP)  
Divisie Consument & Veiligheid  
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit  
Catharijnensingel 59 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................  
T:   
E:  @nvwa.nl 
    http://www.nvwa.nl  

Think Green - don't print this email unless you really need to  
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Van:
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 11:21
Aan:
CC: InfodeskNVWA-IOD
Onderwerp: FW: Tip

Beste  
 
Van  begreep ik dat ik onderstaand signaal mbt fipronil bij bloedluisbestrijding het beste naar jou 
kon doorsturen, dus bij deze. 
Succes! 
 
Groet, 

 
 
 

Van: )  
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 15:13 
Aan:  
Onderwerp: FW: Tip 
 
 
Hoi, 
 
Bij deze.. 

Met vriendelijke groet,  

 
Inspecteur Toezichtontwikkeling 
 
........................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Divisie Landbouw en Natuur 
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................ 
T 088 - 223 33 33 
F 088 - 223 33 34 

@nvwa.nl 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 8:52 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: FW: Tip 
 
Dag  
 
Gisteren(avond) spaken wij elkaar kort over dit onderwerp.  Onderstaande tip ( niet nader onderzocht) kam ter 
ore bij een van onze inspecteurs gewasbescherming/fyto.  
 
 
Wij meenden er goed aan te doen jullie dit te melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: )  
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 6:59 
Aan: ) 
Onderwerp: FW:  
 
Goedemorgen  
 
Gisteren contact gehad met collega  over tip gebruik fipronil ter bestrijding van bloedluizen in 
pluimveestallen, zie onderstaande mail. 
Bloedluizen is een groot probleem in de pluimveesector en veroorzaakt veel (financiële) schade. 
Gezien het middel zou het mogelijk ook schade kunnen veroorzaken als deze werkzame stof vervolgens in de 
kippen/eieren terecht komt. 
Hoe dit zich verhoudt is mij niet duidelijk. 
Fipronil is in ieder geval schadelijk bij mensen voor lever, nieren en schildklier. 

 

 
Groeten, 

. 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 november 2016 9:01 
Aan:  
Onderwerp:  
 

 
 
 
Ik heb een tip gekregen in privesfeer dat er op grote schaal Fipronyl gebruikt wordt in kippenstallen. Dit bedrijf 
verkoopt ook aan kippenhouders dat ze een groot bedrag hebben gereserveerd voor toekomstige rechtzaken en 
dat ze hier de pluimveehouders in mee beschermen. 
 
Er zouden allerlei maskerende stoffen bij het middel zitten om de fipronyl. 
 
Het bedrijf is: 
 
http://www.chickclean.nl/ 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Inspecteur / Auditor Feed Zuid ( Zuid Nederland) 
........................................................................  
Afdeling Voedselveiligheid & Industriële Productie ( VIP)  
Divisie Consument & Veiligheid  
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit  
Catharijnensingel 59 | 3540AA | Utrecht 
........................................................................  
T:    
E:  @nvwa.nl 
    http://www.nvwa.nl  

Think Green - don't print this email unless you really need to  
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)

Van: )
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 12:52
Aan: )
CC: )
Onderwerp: RE: Fipronil ei 

Beste  
 
Ik heb  gesproken en hij zal dit zelf oppakken en ons informeren aangaande de voortgang. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

, 
 
M  

@nvwa.nl 
 
Ik ben aanwezig op maandag, t/m donderdag. 

 
 

Van: )  
Verzonden: maandag 3 juli 2017 15:32 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
 
Dag  
 
Hieronder een hele mailwisseling tussen NVWA en  ILT nav een vraag van het Belgische FAVV. 
Ik heb geen zin in een verder spelletje doorschuifgedrag tussen NVWA en ILT en stel voor dat wij dit opnemen en 
op korte termijn een inspectie uitvoeren bij het bedrijf Chickfriend uit Barneveld naar gebruik van biociden voor 
ongediertebestrijding voordat dit ontploft en er mogelijk een schandaal over fipronil in eieren losbarst.  De 
toepassing betreft trouwens primaire landbouwbedrijven waar wij voor aan de lat staan. 
Vragen die daarbij van belang zijn, zijn ondermeer: 

 Verricht dit bedrijf ook in Nederland ongediertebestrijdingen op primaire landbouwbedrijven 
 Beschikken zij over de nodige vergunning/licenties/.. hiervoor? 
 Zijn er de afgelopen twee maanden nog bestrijdingen in België uitgevoerd? Zo ja op welke bedrijven 

(facturen/bestelbonnen?), dan kunnen we deze informatie asap doorgeven aan de Belgen zodat zij de 
betrokken bedrijven kunnen bemonsteren op residuen. 

 Is er fipronil aanwezig op het bedrijf? 
 Mogelijk dat we monsters kunnen nemen van de genoemde producten in de mailwisseling om te kijken of 

er mogelijk (illegaal) fipronil aan toegevoegd is. 
 
Graag hoor ik wie dit kan uitvoeren en wordt ik op de hoogte gehouden van de voortgang. 
In de eerste fase vnl inventariserend bedoeld, maar als het mis is, moeten we dit mogelijk verder opschalen in 
overleg met diergeneesmiddelen omdat ook in Nederland residuvorming van een verboden middel aan de orde 
kan zijn. 
 
Bedankt alvast, 
 

 
 
 
 

Van: )  
Verzonden: maandag 3 juli 2017 10:12 
Aan:  
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
 
Beste , 

document 108



2

 
De FAVV heeft de vraag gesteld, ivm een overschrijding van fipronil in eieren, of de NVWA bij de bestrijder van 
bloedluizen (Chickfriend uit Barneveld), onderzoek wil doen naar eerdere bestrijdingen in België. Ik heb eerder ILenT 
verzocht om deze informatie. Zij geven aan dat het toezicht voor dit bedrijf bij de NVWA ligt. Zij verwijzen mij door 
naar jullie. Zie de mailwisseling hieronder. Kunnen jullie de FAVV van de gevraagde informatie voorzien?  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
NVWA TO Consument & Veiligheid 
Domeinen: dierlijke bijproducten en diervoeders 

 
 

Van:  - ILT [mailto: @ILenT.nl]  
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:58 
Aan: ) 
CC: @favv.be;  (BE);  
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
 
Dag  
  
Bijgaand het antwoord van mijn collega. We hebben het een en ander uitgezocht.

 
 Aangezien wij geen 

toezicht houden op het gebruik van biociden in de agrarische sector kunnen wij op dit moment als ILT 
niet verder handelen. 
  
met vriendelijke groet, 
  

 

Coördinerend Inspecteur Biociden 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen/Biociden 

 
Graadt van Roggenweg 500 |3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T +  
M   

@ILenT.nl 
http://www.ILenT.nl 
Ik werk van maandag t/m donderdag 

 
  
Van:  - ILT  
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 12:03 
Aan: ) - ILT; ) - ILT 
CC:  - ILT 
Onderwerp: RE: Fipronil ei  
  
Bete  
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 Dus als blijkt dat 

Chickfriend niet toegelaten biociden gebruikt kunnen wij optreden. Alleen dan krijgen wij opnieuw de 
discussie: “het gebruik vindplaats in de pluimveehouderij (agrarisch bedrijf) en is feitelijk de NVWA 
aan zet.” 
  
Voorlopig is dit wat ik voor je heb kunnen betekenen.  
  
  
Groet van  
  
senior inspecteur 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Producten en Stoffen 
Afdeling Handhaving Risicovolle Stoffen 
____________________________ 
Graadt van Roggenweg 500, Utrecht 
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag,  
IPC 521 
_____________________________________ 
T       
  
  
  
Van: ) - ILT  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 23:49 
Aan: ) - ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
  
Hallo  
  
Zie onderstaande mailwisseling tussen mij en NVWA. Kunnen wij informatie verschaffen over de prof. bestrijder 
Chickfriend? Wat zijn onze mogelijkheden daartoe? 
  
De FAVV verzoekt om nadere informatie, waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft 
uitgevoerd in België.  

. Daarom zou ik u willen vragen of het voor 
u mogelijk is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de 
laatste 2 maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
  
Hoor graag van je, waarvoor dank! 
Groet, 

 
  
Van:  [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:38 
Aan: ) - ILT 
CC:  
Onderwerp: RE: Fipronil ei  
  
Hoi  
  
Het gaat nu niet om het toezicht op de primaire bedrijven, maar om het bedrijf dat de bestrijding 
uitvoert: Chickfriend. De Belgen willen graag de info ontvangen, waar Chickfriend heeft bestreden in 
Belgie. Chickfriend is geen primair bedrijf, maar de professionele bestrijder. Probeer je te bellen. 
  
Met vriendelijke groet, 
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Van: ) - ILT [mailto: @ILenT.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:44 
Aan: ) 
CC: -  
Onderwerp: RE: Fipronil ei  
  
Dag  
  
Er zijn kennelijk problemen bij de ILT met vodafone vandaar… 
  
Ik kan je echter geen informatie hierover verschaffen, de informatie van  is niet helemaal 
juist… want de ILT voert juist geen toezicht uit bij agrarische bedrijven op het gebruik van biociden, 
die taak ligt toch echt bij de NVWA ( / ). 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
Van:  [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 12:24 
Aan: ) - ILT 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
Urgentie: Hoog 
  
Beste  
  
Ik heb je vanochtend een paar keer gebeld, maar niet kunnen bereiken. Daarom alvast per mail.  
  
De FAVV heeft bij een pluimveebedrijf in België fipronil gevonden in eieren. Zij hebben onderzocht wat op dit 
bedrijf zich heeft afgespeeld en mogelijke risico’s in beeld gebracht. Een daarvan is het bedrijf Chickfriend, dat de 
bestrijding van bloedluizen op het betreffende bedrijf heeft uitgevoerd. De FAVV verzoekt om nadere informatie, 
waar Chickfriend de afgelopen 2 maanden nog meer bestrijdingen heeft uitgevoerd in België. Begreep van mijn 
NVWA collega  dat ILenT het toezicht uitvoert bij professionele toepassers van 
biociden en niet de NVWA. Kun jij  van de gevraagde informatie voorzien? 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  

Van:  [mailto @favv.be]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 18:16 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Fipronil ei  
Urgentie: Hoog 
  
Beste   
  
Bedankt voor het bezorgen van deze informatie. Wij hebben een dossier waarin wij fipronil gedetecteerd hebben in 
eieren. Chickfriend (Barneveld) voert bloedluisbehandelingen uit op pluimveebedrijven met een “natuurlijk” product 
DEGA‐16. Zij kopen dit product aan bij Pro‐Farma (België,   die het dan op zijn beurt verwerft van   

 
  

 
 

 
 Daarom zou ik u willen vragen of het voor u mogelijk 

is om ons de uitgaande facturen (of werkbonnen) van behandelingen op Belgische bedrijven van de laatste 2 
maanden te bezorgen na een controle van Chickfriend. Ik denk dat het ook niet tegenaangewezen is om 
tegelijkertijd het bedrijf te controleren op de aanwezigheid van fipronil en/of andere diergeneesmiddelen.  
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Wij zijn bezorgd om het risico voor de volksgezondheid daar nog meer pluimveebedrijven slachtoffer kunnen 
geweest zijn van mogelijke fraude. Bovendien is het risico er ook voor Nederland. Om de kans op het detecteren zo 
hoog mogelijk te houden zou het goed zijn deze info zo snel mogelijk te kunnen bemachtigen. Ik weet natuurlijk niet 
wat voor jullie haalbaar is, wanneer zou deze info geraadpleegd kunnen worden? 
  
Ik wil u alvast bedanken voor de moeite en als u nog vragen heeft, contacteer me gerust  .  
  
Met vriendelijk groeten, 
  

 
  

Van:  ) [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 15:11 
Aan:  @favv.be> 
CC:  @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
  

Beste   

  
Ik heb in onze bedrijfssystemen terug laten kijken (tot 1 jan. 2013). Van Chickfriend is geen informatie 
aanwezig. Bij   zijn 9 monsternames en 7 inspecties uitgevoerd, waarbij geen overtredingen zijn 
vastgesteld of maatregelen zijn genomen. Er is derhalve voor mij geen aanwijzing dat deze bedrijven op 
een of ander wijze negatief in beeld zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 

Senior inspecteur toezichtontwikkeling DBP en DV  
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
T    
.................................................................................. 
  

Van: [mailto @favv.be]  
Verzonden: maandag 26 juni 2017 13:27 
Aan: ) 
Onderwerp: RE: Fipronil ei  
  
Beste   
  
Ik volg het dossier in België op. Wij hebben al een controle verricht bij een Belgisch bedrijf. Hebben jullie al meer 
info met betrekking tot mogelijke fraude bij Chickfriend en evt.    
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 
  

Van:    
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 9:34 
Aan:   < @favv.be>;   < @favv.be> 
CC:    @favv.be>;  @afsca.be>; 

@favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
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Ter info 
  

Van:  ) [mailto: @nvwa.nl]  
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 8:50 
Aan:   < @nvwa.nl>;   < @favv.be>
Onderwerp: RE: Fipronil ei   
  
Beste  
  
Ik zal de gevraagde info opvragen en terugkoppelen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  

Van: )  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:10 
Aan: ) 
CC:  
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
  
  
Hoi  
  
  
Kun jij dit opvolgen en antwoord geven aan  
  
  
Groet   
  
  

Van:  [mailto: @favv.be]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 10:51 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Fipronil ei  
  
  
Dag   
  
Er werd de aanwezigheid van Fipronil in eieren vastgesteld bij een BE bedrijf. Het BE bedrijf wordt beleverd door 
veevoederfabrikant   De facturen zijn beschikbaar maar de 
bijlage is te groot om door te sturen. Er zou eveneens een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd zijn door 
‘Chickfriend’, factuur gevoegd als bijlage. 
  
Zijn   of Chickfriend bij jullie in het verleden al in negatieve zin in beeld gekomen of beschikken jullie over 
bijkomende info over deze bedrijven die van nut kan zijn? 
  
Alvast bedankt! 
  
Gr., 
  

 
  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:50 
Aan:  @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
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Dag   
Volg jij dit op aub?   verzoekt ons om controle te doen in 2 BE bedrijven, maar de nvwa te vragen of ze de NL 
bedrijven kennen en of we info kunnen vastkrijgen of ze daar ook problemen hebben met het “natuurproduct”. 
Heb met  
MvG 

 
  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 13:42 
Aan:  @favv.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
  

 
Zoals afgesproken hierbij het dossier van Fipronil in eieren. Indien iets niet duidelijk moest zijn laat maar weten. 
  

  
  

Van:    
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:52 
Aan:   < @favv.be>;   @favv.be> 
CC:   < @afsca.be> 
Onderwerp: FW: Fipronil ei   
  
Dag   
  

 
 

 
  

 
  

       
  

 
 

 
 

  
         

  
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een Si cet e-mail est une convocation à une réunion, la 
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vergadering dient de afgedrukte versie aan het 
onthaal voorgelegd te worden om toegang tot het 
gebouw te krijgen. 

version imprimée devra être présentée à l'accueil 
pour obtenir l'accès au bâtiment. 

> Disclaimer  > Disclaimer

  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juli 2017 8:13
Aan:
CC:
Onderwerp: Informatie delen onderzoek Chickfriend Barneveld

Beste  
 
Zo als eerder besproken heeft de NVWA het bedrijf Chickfriend te Barneveld bezocht. Gezien de 
bevindingen (oa. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten producten) is dit een strafrechtelijk 
onderzoek geworden. De eindverantwoordelijke in Nederland is dan het Openbaar Ministerie en niet de 
NVWA. Er zijn diverse documenten in afschrift ter onzer beschikking. Voor de verstrekking van de 
gevraagde gegevens, uit dit strafrechtelijk onderzoek, is daarom een Europees Onderzoeksbevel (EOB, 
voorheen rechtshulpverzoek) nodig.  Deze kan door een Belgische Officier van Justitie worden gedaan 
aan het Nederlands OM. Binnen een Europees Onderzoeksbevel is het verstandig het spoedeisende 
karakter aan te geven en te verwijzen naar NVWA medewerkers  en/of  

 . 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior inspecteur Team support handhavingsregie  
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
T   
.................................................................................. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 18 juli 2017 9:55
Aan:
Onderwerp: FW: Casus Fipronil

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

 
Vanuit buro is  betrokken. 
Zie onderstaand bericht. 
Groet, 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 18 juli 2017 9:50 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: Casus Fipronil 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  @nvwa.nl> 
Datum: 18 juli 2017 06:37:08 CEST 
Aan: " " < @nvwa.nl> 
Kopie:  < @nvwa.nl>,  

@nvwa.nl> 
Onderwerp: Antw.:� Casus Fipronil� 

 
Inmiddels heb ik overleg gehad met de verschillende partijen die bezig zijn met het onderzoek 
naar de Fipronil. 
De hoofdvraag is “Hoe schadelijk is Firponil voor de volksgezondheid?” 
Als wij eieren gaan bemonsteren en we treffen fipronil aan is het van groot belang om te weten 
hoe ernstig dit is. Dus dit is voor ons op het moment de meest belangrijke vraag. 
Inmiddels heb ik meer informatie vanuit België: 
De norm in België is in eieren: 0,005 mg/kg Fipronil (Fipronil + som metabolieten) 
Groeten, 

 

Van: )  
Verzonden: maandag 17 juli 2017 9:51 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: Casus Fipronil 
Beste   
We hebben net telefonisch gesproken over de casus rondom fipronil. Er is een verdenking van het 
besproeien van leghennen met fipronil. Fipronil is een gewasbeschermingsmiddel dat in Nederland 
is toegelaten voor de behandeling van zaaizaad tegen aantasting door larven. Hieronder heb ik het 
een en ander op een rijtje gezet: 
De vragen die jullie graag beantwoord zien zijn de volgende: 

- Wat zijn de gezondheidseffecten voor leghennen wanneer deze dieren besproeit worden 
met fipronil? 

- Is fipronil terug te vinden in de eieren van leghennen besproeit met fipronil? 
- Als fipronil in het vlees van leghennen of in de eieren terug te vinden is, wat betekent dit 

voor humane consumptie van het vlees en de eieren? Leidt dit mogelijk tot 
gezondheidseffecten? 

Is mijn interpretatie van jullie vragen juist? Graag eventuele aanvullingen of verbeteringen.  
Via de email heb ik van jou werkbonnen ontvangen waarin het aantal gebruikte liters fipronil ten 
opzichte van het aantal dieren beschreven staat. Om de bovenstaande vragen te beantwoorden 
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zou ik graag nadere informatie willen hebben over de aanwezige concentratie fipronil en 
fipronilmetabolieten (fipronildesulfinyl, fipronilsulfide, fipronilsulfone) in de leghennen en de eieren 
van deze leghennen. Is het mogelijk dit te meten?  
Groet, 

 
 

Senior Inspecteur Risicobeoordeling 
******************************************* 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Afdeling Risicobeoordeling (BuR) 
Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) 
Catharijnesingel 59 - 3511 GG - Utrecht 
Postbus 43006 - 3540 AA - Utrecht  
******************************************* 
E-mail: @nvwa.nl 
T: 088 223 33 33  
W: www.nvwa.nl  
Aanwezig: ma t/m do 
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Van: )
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 20:46
Aan:
CC: NVWA pb ICB
Onderwerp: Delen informatie bezoek adressen Chckfriend in België.

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste  

 

Vanmiddag is opnieuw gesproken met de Officier van Justitie  (OvJ) die het onderzoek 

Chickfriend leidt. Ze wil de gegevens enkel delen door middel van een EOB (Europees Onderzoek Bevel). De 

Procureur kan rechtstreeks met haar contact opnemen. De OvJ zal meteen accorderen. Dit is met haar besproken. 

Kun je mij de naam doorgeven van de Procureur? Wordt de OvJ geïnformeerd. Dit is de snelste manier om de 

gegevens te delen. 

 

Contactgegevens Officier van Justitie (OvJ): 

Naam:  

Email: @om.nl 

Functioneel Parket, locatie Zwolle 

Schuurmanstraat 2 

8011 KP Zwolle 

(Postbus 639, 8000 AP Zwolle) 

Tel.:  

Fax: (0031) 088-6990176 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Senior inspecteur Team support handhavingsregie  

Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

T   

.................................................................................. 
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Van:
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 20:50
Aan: '
CC: NVWA pb ICB
Onderwerp: Verstrekking informatie door OvJ onderzoek Chickfriend.

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste  

 

De Officier van Justitie ) heeft toestemming gegeven om onderstaande 

informatie aan de FAVV te verstrekken. 

 

Tweede spoor / bron: project koeriers (import GBM) – onderschepping pakket Douane 

De douane heeft in het kader van dit project half maart 2017 een pakket onderschept waarop stond 

vermeld dat het om printeronderdelen ging maar in werkelijkheid zat in dit pakket 5 liter tetramethin 

en 4 liter fipronil. 

Afleveradres was  en de contactpersoon was .  

. 

Vermoedelijk is dit zogenaamde pure werkzame stof waarmee veel hoeveelheden werkzame producten 

kunnen worden gemaakt (mogelijk dus ook “Dega 16”). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Senior inspecteur Team support handhavingsregie  

Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

T   

.................................................................................. 
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)

Van:
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 9:18
Aan:
CC: NVWA pb ICB; 
Onderwerp: Fipronil in Eieren

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste  

 

Zoals net besproken hierbij samengevat de informatie die de incidentmanager  heeft opgesteld 

over het incident Fipronil in eieren. Ik wil je vragen om de betreffende MT’s te informeren (PAV en DAD) 

 

In België heeft de FAVV in een monitoringsprogramma eieren de stof Fipronil aangetroffen. Fipronil werkt o.a. 

tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten maar is niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij 

kippen. De bestrijding van de bloedluis was uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Chickfriend in Barneveld. 

 

De NVWA heeft daarop een inspectie uitgevoerd bij Chickfriend Barneveld met als resultaat: 

 In NL niet-toegelaten biociden aangetroffen (overigens geen Fipronill aangetroffen maar bedrijf was 

inmiddels al op de hoogte van de Fipronil resultaten in België vanwege een schadeclaim) 

 Administratie is in beslag genomen / ontvangen 

 

Gezien de bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten producten) is een 

strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen Chickfriend. Uit de administratie bleek dat 8 bedrijven in Nederland 

en 1 in Duitsland recent zijn behandeld tegen bloedluis door Chickfriend. Duitsland wordt geïnformeerd over het 

lopende onderzoek van de NVWA en de link naar het Duitse bedrijf dat door Chickfriend is behandeld. De 

bedrijven in Nederland worden vandaag (19.07) door de NVWA bemonsterd op eieren. Uitslag van de evt. 

aanwezigheid Fipronil wordt vrijdag of zaterdag verwacht. Afhankelijk van het onderzoeksresultaat kan worden 

overgegaan op blokkering en recall van de eieren. Ik zal je op de hoogte houden van de lopende ontwikkelingen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Crisiscoördinator NVWA 
Werkdagen maandag t/m donderdag 
........................................................................ 

Afdeling Incident- en Crisisbeheersing  
Divisie Regie & Expertise - Directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T  
E-mail @nvwa.nl  
Think Green - don't print this email unless you really need to  
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Van:
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 11:30
Aan:
CC: NVWA pb ICB; )
Onderwerp: Fipronil in Eieren

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste   

 

Zoals net besproken hierbij samengevat de informatie die de incidentmanager ( ) heeft opgesteld 

over het incident Fipronil in eieren. Ik kan melden dat de incidentmanager  (VWS) heeft 

geïnformeerd. 

 

In België heeft de FAVV in een monitoringsprogramma eieren de stof Fipronil aangetroffen. Fipronil werkt o.a. 

tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten maar is niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij 

kippen. De bestrijding van de bloedluis was uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Chickfriend in Barneveld. 

 

De NVWA heeft daarop een inspectie uitgevoerd bij Chickfriend Barneveld met als resultaat: 

 In NL niet-toegelaten biociden aangetroffen (overigens geen Fipronill aangetroffen maar bedrijf was 

inmiddels al op de hoogte van de Fipronil resultaten in België vanwege een schadeclaim) 

 Administratie is in beslag genomen / ontvangen 

 

Gezien de bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten producten) is een 

strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen Chickfriend. Uit de administratie bleek dat 8 bedrijven in Nederland 

en 1 in Duitsland recent zijn behandeld tegen bloedluis door Chickfriend. Duitsland wordt geïnformeerd over het 

lopende onderzoek van de NVWA en de link naar het Duitse bedrijf dat door Chickfriend is behandeld. De 

bedrijven in Nederland worden vandaag (19.07) door de NVWA bemonsterd op eieren. Uitslag van de evt. 

aanwezigheid Fipronil wordt vrijdag of zaterdag verwacht. Afhankelijk van het onderzoeksresultaat kan worden 

overgegaan op blokkering en recall van de eieren. Ik zal je op de hoogte houden van de lopende ontwikkelingen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Crisiscoördinator NVWA 
Werkdagen maandag t/m donderdag 
........................................................................ 

Afdeling Incident- en Crisisbeheersing  
Divisie Regie & Expertise - Directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T  
E-mail @nvwa.nl  
Think Green - don't print this email unless you really need to  
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Van: )
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 11:20
Aan: '  ; ; @favv-afsca.be'
CC: NVWA pb ICB; )
Onderwerp: Verzoek voor delen informatie risicobeoordeling fipronil in eieren
Bijlagen: TRCVWA_2017_6257_email_ FAVV_infoverstrekking 2017 fipronil.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Geachte , 
 
In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), naar aanleiding van de melding/vraag over 
Chickfriend mbt fipronil, een uitgebreid onderzoek gestart. Omdat in België dit al eerder speelt, wil u vragen of er 
informatie uitgewisseld kan worden met de NVWA tbv onze risicobeoordeling. Hierbij het verzoek namens de 
Incidentmanager fipronil  (brief in bijlage).  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior inspecteur Team support handhavingsregie  
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
T   
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directie Handhaven 

divisie Inspectie 

 

afdeling Consument 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33 

M  

F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Onze referentie 

TRCVWA/2017/6257 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

PER EMAIL 

 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 

T.a.v.  

 

 

 

    

 

 

Datum 20 juli 2017 

Betreft Infoverstrekking 2017 fipronil 
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Geachte , 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op 19 juni via uw collega  

van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)  

 bevraagd over de Nederlandse bedrijven  

 en Chickfriend Barneveld in verband met het aantreffen fipronil 

in eieren. De NVWA heeft de vragen op 28 juni beantwoord. Op 28 juni vraagt 

 naar een overzicht van Belgische pluimveebedrijven waar 

Chickfriend een behandeling heeft uitgevoerd in de afgelopen 2 maanden. De 

inspecteurs van de NVWA hebben het bedrijf Chickfriend bezocht. Bij deze 

inspectie liepen zij tegen een aantal ernstige overtredingen aan, waardoor een 

strafrechtelijk onderzoek is gestart. Dit vertraagt helaas de gevraagde 

informatiedeling.    

 

Door enerzijds de informatie die u ons verstrekt heeft en anderzijds de eigen 

bevindingen heeft de NVWA deze casus opgeschaald tot een incident. Dit betekent 

dat de NVWA zowel bij Chickfriend als bij de betreffende pluimveebedrijven 

uitgebreid onderzoek gaat uitvoeren naar het niet toegelaten gebruik van fipronil. 

Daarnaast zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd. 

 

De NVWA heeft een eerste risicobeoordeling uitgevoerd op basis van de 

aanwezige beperkte gegevens. Om een uitgebreidere risicobeoordeling voor de 

dier- en volksgezondheid te maken en inspecties uit te voeren, vraag ik u om de 

volgende gegevens: 

•   Door de FAVV uitgevoerde Risicobeoordeling fipronil in eieren, mits 

uitgevoerd (inclusief de benodigde onderbouwing);  

•     Heeft de FAVV naast onderzoek van eieren, ook nog andere 

producten onderzocht? Bijv. mest, veren, kippen, enz. De aantallen 

bemonsterde eieren; 

•    De originele labuitslagen van de eieren; 

•   Verloop gehalten fipronil in eieren versus tijdstip toepassing; 

•    Overzicht van ontsmettingen in Nederland door Belgische 

ontsmettingsbedrijven; 

•   NAW-gegevens van leveringen van Dega-16 door Pro-farma en/of 

 aan Nederlandse afnemers; 

•   Overige relevante info voor aanpak en beheersing van dit probleem. 
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directie Handhaven 

divisie Inspectie  

Datum 

20 juli 2017 

Onze referentie 

TRCVWA/2017/6257 
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De gegevens zou ik zo spoedig mogelijk, nog in juli 2017, ontvangen.  

 

De afgelopen weken is de onderhavige zaak regelmatig besproken tussen  

 (FAVV) en  (NVWA, .  

 

Mocht u omtrent de gegevensverstrekking nog vragen hebben, dan kunt u met 

 contact opnemen. In de periode 22-30 juli kunt contact 

opnemen met  2). 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en hoogachtend, 

dr. J.S. Vliegenthart 

Incidentmanager fipronil 

Afdelingshoofd, afdeling Consument 
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Van:
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 16:28
Aan: '
CC: NVWA pb ICB
Onderwerp: FW: Verstrekking NAW-gegevens aan FAVV - Toestemming OvJ
Bijlagen: Aflevering Chickfriend 20170101 20170707 Belgie.xlsx

Urgentie: Hoog

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste  
Hierbij de gegevens van ontsmettingen door Chickfriend In Belgie. Deze gegevens zijn verstrekt voor bescherming 
van de voedselveiligheid.  
Met vriendelijke groet, 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 16:22 
Aan:  
CC:  NVWA pb ICB 
Onderwerp: RE: Verstrekking NAW-gegevens aan FAVV - Toestemming OvJ 
Hoi  
Bijgevoegd het bestand met de afleveringen en verleende diensten van Chickfriend in België betreffende de 
periode 01-01-2017 t/m 07-07-2017. Deze verstekte gegevens mogen alleen gebruikt worden in het kader van 
het toezicht op de voedselveiligheid in België. Voor strafrechtelijk gebruik zal er een EOB verzoek door België 
gedaan moeten worden. 
Met vriendelijke groet, 

  

Van:   
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 15:08 
Aan:  

 
CC:  NVWA pb ICB 
Onderwerp: Verstrekking NAW-gegevens aan FAVV - Toestemming OvJ 
Collega’s, 
Ik ben net gebeld door OvJ . Zij had net gesproken met de Procureur (uit Antwerpen). Zij heeft 
toestemming gegeven om de Belgische bedrijven waar Chickfriend in België ontsmettingen heeft uitgevoerd 
zonder haar tussenkomst door te geven, omdat deze gegevens gebruikt worden voor de voedselveiligheid. 
Wanneer de gegevens gebruikt zouden worden voor strafrechtelijke doeleinden moet dit wel middels een EOB en 
via de OvJ. Dit is hier niet het geval.  
Kunnen jullie mij de gegevens: Belgische NAW-gegevens van bedrijven waar Chickfriend een ontsmetting heeft 
uitgevoerd? Hebben jullie mogelijk ook nog een toepassingsdatum en factuur? Weet niet in welke vorm dit handig 
is. Stuur ik ze door aan de Belgen 
Dit is via de mail aan  kenbaar gemaakt. 
Met vriendelijke groet, 

 
Senior inspecteur Team support handhavingsregie  
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
T   
.................................................................................. 
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Directie Strategie 
Afd. Politiek-Bestuurlijke Zaken 

 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

 

 

Datum 

22 juli  2017 

 

Nummer 

NVWA/2017/6348 

 

Bijlage 

0 

TER INFORMATIE 

 

 

Aan : Staatssecretaris EZ en Minister VWS 

cc. DG A&N en DG V  

cc. directeuren PAV EZ, DAD EZ en VGP VWS 

 

Van : IG NVWA 

 

 

Fipronil in eieren 

Parafenroute 
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Paraaf 

IG NVWA 

 

 

Medeparaaf 

 

 

BBR-paraaf 

 

 

Aanleiding 

In België heeft de FAVV (de Belgische NVWA) in eieren de stof fipronil 

aangetroffen. Mogelijke bron van de fipronil in eieren is een Nederlands pluimvee 

servicebedrijf die de stof gebruikte tegen bloedluis bij kippen. Fipronil werkt o.a. 

tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten en is daarvoor als 

diergeneesmiddel toegestaan, maar is niet toegelaten voor de bestrijding van 

bloedluis bij kippen.  

 

Bij de (strafrechtelijke) inbeslagneming van de administratie van dit bedrijf zijn de 

gegevens van 8 Nederlandse pluimveebedrijven gevonden die in juli dit jaar een 

behandeling hebben laten uitvoeren door dit bedrijf. Tevens werd bij toeval een 

bedrijf door een inspecteur bezocht dat in juni behandeld was. Op alle 9 bedrijven 

zijn mestmonsters genomen en op 8 van deze 9 bedrijven zijn ook eiermonsters 

genomen (op 1 bedrijf werden geen leghennen gehouden). Van deze 8 bedrijven 

zijn er 7 positief bevonden op de eieren, 1 bedrijf zat onder de aantoonbare 

grens. De uitslag van de mestmonsters wordt pas komende week bekend. 

 

Op 21 juli jl. is een vooradvies van BuRO over fipronil in eieren ontvangen. Op 

basis van dit vooradvies is besloten om op zaterdag 22 juli 2017 op 7 bedrijven 

een blokkering op te leggen voor zowel eieren, kippen als mest. Op 4 van deze 7 

bedrijven wordt naast blokkering ook een recall uitgevoerd van de eieren omdat 

de uitslag van dat eiermonster boven de norm voor de Acceptible Daily Intake zit.  

 

De NVWA heeft een woordvoeringslijn opgesteld voor het geval er vragen komen. 

 

 Uit het strafrechtelijke onderzoek naar het servicebedrijf komt verder naar voren 

dat een kleine 200 bedrijven in de afgelopen 6 maanden zijn behandeld door het 

bedrijf. Gezien het feit dat het om een verboden stof gaat die enkele maanden 

actief blijft overweegt de NVWA (een aantal van) deze bedrijven te blokkeren om 

daar te kunnen bemonsteren. Hierover vindt maandag eerst nog overleg plaats en 

wordt eerst het definitieve BuRO advies afgewacht. 

 

Advies 

Deze nota is ter informatie 
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Directie S  

Datum 

22 juli 2017 
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Toelichting 

• Fipronil is een gewasbeschermingsmiddel/biocide dat in Nederland is toegelaten 

voor de behandeling van zaaizaad tegen aantasting door larven en bestrijding 

van kakkerlakken. Ook wordt het gebruikt bij de vlooienbestrijding van 

huisdieren. Het is niet toegestaan in levensmiddelen. 

• In november 2016 kwam voor het eerst een tip binnen bij de NVWA over het 

gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dat signaal is aan 

de NVWA-IOD doorgegeven die het heeft opgewerkt en een BuRO advies heeft 

gevraagd. De conclusie van dit gesprek was, op basis van de beschikbare 

informatie, dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, milieu of 

dierenwelzijn bestond en er dus geen onmiddellijk optreden van de NVWA 

noodzakelijk was. Het pluimveeservicebedrijf is wel onderwerp van 

strafrechtelijk onderzoek bij de NVWA-IOD gebleven.  

• Op 19 juni 2017 kwam bij de NVWA een informeel signaal uit België van de 

FAVV binnen dat er eieren zijn aangetroffen waarin Fipronil zit. Mogelijke 

bronnen voor de besmetting bij eieren waren twee NL bedrijven, een 

veevoederbedrijf en een servicebedrijf voor o.a. de bestrijding van bloedluis bij 

kippen. Vraag aan de NVWA was of deze twee bedrijven in negatieve zin in 

beeld waren. 

• Bij nader onderzoek bij het veevoederbedrijf zijn geen residuen van fipronil 

aangetroffen. 

• De vermoedelijke oorzaak was de stof DEGA 16, dat gebruikt is bij de 

bestrijding van bloedluis.  

• Op 20 juni is een melding door een particulier bij de NVWA gedaan over 

vermoedens van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de bestrijding van 

bloedluis door een pluimvee servicebedrijf in het midden van het land. 

• Op 28 juni kwam het verzoek vanuit België aan de NVWA om onderzoek te 

doen op het Nederlandse bedrijf naar de betreffende stof. 

• Op 7 juli hebben twee inspecteurs een inspectie uitgevoerd bij het servicebedrijf 

met als resultaat: In Nederland niet-toegelaten biociden aangetroffen. De 

administratie is in het verlengde hiervan in beslag genomen. Daarnaast is 

ongeveer 2 ton toegelaten middelen aangetroffen waarvoor de vereiste 

vergunning ontbrak. Deze moet het bedrijf afvoeren. Er zijn verschillende 

monsters genomen. 

• De bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten 

producten), zijn meegenomen in het reeds lopende strafrechtelijk onderzoek 

tegen dit servicebedrijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie (OvJ). Over de uitkomsten 

kunnen geen mededelingen worden gedaan.   

• Uit de administratie van het servicebedrijf bleek dat 8 pluimveebedrijven in 

Nederland en 1 bedrijf in Duitsland in juli zijn behandeld tegen bloedluis door 

dit servicebedrijf. Tevens werd bij toeval een bedrijf door een inspecteur 

bezocht dat in juni behandeld was. Op de Nederlandse bedrijven zijn vervolgens 

monsters (eieren en mest) genomen. De zusterorganisatie LAVES in 

Niedersachsen is geïnformeerd over het Duitse bedrijf.  

• De NVWA heeft een advies gevraagd aan BuRO over de mogelijke 

gezondheidseffecten van fipronil in eieren. Op 21 juli is een vooradvies 

ontvangen.  
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Datum 

22 juli 2017 

 
 

  

 

 

 Pagina 3 van 3 
 

• Het BuRO advies geeft aan dat de grenswaarde voor acute toxiciteit (ARfD) 

0.009 mg fipronil is per kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met: 

- 0.54 mg fipronil voor een volwassene van 60 kg 

- 0.14 mg fipronil voor een kind van 15 kg 

Wanneer aangenomen wordt dat een volwassene twee eieren per dag eet, zou 

één ei 0.27 mg fipronil kunnen bevatten voordat de ARfD overschreden wordt. 

In het geval van een kind wordt aangenomen dat dit kind één ei per dag eet. 

Het ei zou dan 0.14 mg fipronil mogen bevatten voordat de ARfD overschreden 

wordt. Als uitgegaan wordt van een inhoud van 50 gram per ei, dan 

corresponderen de gehalten per ei met 2,8 mg fipronil per kg ei-inhoud voor 

een kind en 5,4 voor een volwassene. 

• De Acceptable Daily Intake (ADI) geeft de maximale hoeveelheid van een stof 

weer die levenslang iedere dag geconsumeerd kan worden zonder dat er 

effecten op de gezondheid optreden. In 2006 heeft EFSA voor fipronil een ADI 

opgesteld van 0.0002 mg/kg lichaamsgewicht (1). Dit komt overeen met: 

- 0.012 mg fipronil per dag voor een volwassene van 60 kg 

- 0.003 mg fipronil per dag voor een kind van 15 kg 

Wanneer aangenomen wordt dat een volwassene twee eieren per dag eet, mag 

één ei 0.006 mg fipronil bevatten voordat de ADI overschreden wordt. In het 

geval van een kind wordt aangenomen dat dit kind één ei per dag eet. Het ei 

mag 0.003 mg fipronil bevatten voordat de ADI overschreden wordt.  

- De gehalten per ei corresponderen voor een ei met 50 gram inhoud met 0,06 

mg/kg voor kinderen en 0,12 mg/kg voor volwassenen. 

 

• Van de 7 pluimveebedrijven zitten 3 uitslagen van de eiermonsters onder de 

ADI en 4 bedrijven zitten daarboven. Op basis daarvan is besloten op deze 

bedrijven ook een recall te laten uitvoeren. 
 

• In België is inmiddels overgegaan tot blokkering van bedrijven. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 17:17
Aan: NVWA pb ICB
CC:
Onderwerp: FW: opvragen gegevens FEK 
Bijlagen: Verstrekking januari 2017 tot en met april 2017.xlsx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

 en  
 
Inmiddels heb ik ook een verstrekking ontvangen met de bedrijven die in de periode januari tm april behandeld 
zijn. 
Dit gaat om 100 bedrijven en er is nog niet gekeken of er dubbelen in de lijst zitten. 
 
Groeten, 
 

 
 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 13:02 
Aan: ) 
CC: ) 
Onderwerp: FW: opvragen gegevens FEK  
 
Goedemiddag  
 
Hier is het bestand met de adressen van 01-01-2017 tot en met 30-04-2017. 
 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 24 juli 2017 19:29 
Aan:  
CC: , ) 
Onderwerp: Fwd: opvragen gegevens FEK  
 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @nvwa.nl> 
Datum: 24 juli 2017 14:28:13 CEST 
Aan: " @nvwa.nl> 
Kopie: " @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: opvragen gegevens FEK  

TKN 
 

Van:  [mailto: @om.nl]  
Verzonden: maandag 24 juli 2017 11:56 
Aan:  
Onderwerp: RE: opvragen gegevens FEK  
 
Jazeker, vraag jij die gegevens op bij opsporing? 
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Groet,  
 

 

Van: mailto:l @nvwa.nl]  
Verzonden: maandag 24 juli 2017 10:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: opvragen gegevens FEK  
Urgentie: Hoog 
 
Goedemorgen  
 
Wij, vanuit het incidentteam, zouden graag de gegevens ontvangen van de bedrijven die in de 
periode januari tm april behandeld zijn ook monsters nemen/blokkade op te leggen.  
Kunnen wij deze gegevens uit het opsporingsonderzoek krijgen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

. 
Teamleider Pluimvee Noord 
 
........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Dier 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Geertjesweg 15 | 6706 EA | Wageningen 
Postbus 9102 | 6700 HC | Wageningen 
........................................................................  
M  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
........................................................................ 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
Woensdag- en vrijdagmiddag ben ik vrij 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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verzenden van berichten.  
 
Openbaar Ministerie 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
 
Netherlands Public Prosecution Service 
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RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID 
 

 

BEANTWOORDING VRAGEN INZAKE AANWEZIGHEID VAN FIPRONIL IN NOC-
TURN 

 

Aangevraagd door:   (NVWA, BuRO) 

Opgesteld door:  RIVM 

Datum aanvraag: 12-03-2012 

Datum antwoord: 13-03-2012 

Coördinator:  

Opsteller(s):  

) 

Toetser(s) :  

(RIVM-SEC) 

Projectnummers: V/320110/12/AA en V/320800/12/AA  

 

 

Onderwerp 

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is geïnformeerd over een vervuiling 

van meerdere batches van het bestrijdingsmiddel Nocturn (met de werkzame stof pyrida-

lyl) met het bestrijdingsmiddel fipronil. Nocturn is een selectief insecticide voor de be-

strijding van rupsen en is toegelaten in niet-grondgebonden teelt van tomaat, paprika, 

aubergine en Spaanse peper, terwijl fipronil niet is toegelaten op deze producten. Het 

RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid heeft, in opdracht van de NVWA, bepaalt dat fi-

pronil batch/blikafhankelijk voorkomt in gehaltes van 0,1 – 8,3 g/liter bestrijdingsmiddel 

(zie mail van  van 12-03-2012). 

 

Vraagstelling 

De NVWA heeft 9 spoedvragen gesteld over fipronil. Deze vragen worden hieronder be-

antwoord, voor zover dat mogelijk was binnen de beschikbare tijd.  

 

1. Wat is de actieve verbinding (moederstof en/of metaboliet)? 

 

Actieve moederstof: Fipronil  

 

Toxicologisch relevante metabolieten in consumptiegewassen en landbouwhuisdieren zijn 

MB 46136 (fipronil-sulfone), MB 45950 (fipronil-thioether) and MB 46513 (fipronil-

desulfinyl) 

 

Op basis van receptorbindings- en toxiciteitdata wordt geconcludeerd dat de metabolie-

ten MB 45950, MB 46136 and MB46513 qua toxiciteit vergelijkbaar zijn aan fipronil. De 

ARfD, AOEL en ADI voor fipronil zijn van toepassing voor zowel fipronil als deze 3 meta-

bolieten. 

 

N.B. De residudefinitie voor risk assessment (plantaardige + dierlijke produkten) zoals 

geldig in de EU is: fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as 
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fipronil). Deze definitie is alleen gebaseerd op de ‘one safe use’ (zaadbehandeling van 

mais en zonnebloem). De JMPR heeft als residudefinitie voor risk assessment (plantaar-

dige + dierlijke produkten):  som van fipronil, fipronil-desulfinyl, fipronil-sulfone en fipro-

nil-thioether, uitgedrukt als fipronil. 

 

Alle metabolieten kunnen –apart- gemeten worden, en moeten vervolgens worden opge-

teld voor het totaal residu van fipronil in consumptiegewassen.  

 

2. Welk gezondheidseffect veroorzaakt deze stof bij mens en dier (AOEL)? 

 

Moederstof: fipronil 

 

Bij acute blootstelling: 

Kritisch effect: Lichte effecten in neurotoxiteitstesten (auditory startle response, swim-

ming development) waargenomen in een ontwikkelingsneurotoxiciteitstest in de rat bij 

200 mg/kg voer. De NOAEL was 10 mg/kg voer welke overeenkomt met 0.91 mg/kg 

lg/dag. 

� Deze studie vormt de basis voor de ARfD van 0,009 mg/kg lg 

 

Bij kortdurende blootstelling (3 maanden):  

Er zijn 3 relevante kortdurende studies beschikbaar. 

 

90 dagen studie in de rat 

Kritisch effecten: verhoogd levergewicht en veranderingen in klinisch-chemische parame-

ters (lichte verhoging totale eiwitconcentratie, α1, α2 en β-globulineconcentraties en glu-

coseconcentraties) bij doseringen ≥ 5 mg/kg voer, waargenomen in een 90 dagen studie 

in de rat. De NOAEL was 5 mg/kg voer, gelijk aan 0.33 mg/kg lg/dag in mannetjes en 

0,37 mg/kg lg/dag in vrouwtjes.  

� Deze studie vormde de basis voor de AOEL van 0,0035 mg/kg lg/dag 

 

Er zijn ook twee 1-jaar studies in de hond die een NOAEL op het zelfde niveau hebben. 

 

In de eerste studie in de hond waren de kritische effecten, waargenomen bij doseringen 

≥ 2 mg/kg lg/dag : mortaliteit, klinische verschijnselen (convulsions, twitching or tre-

mors of various muscle beds, nervous behaviour and abnormalities of gait and posture, 

exaggerated rigidity or stiffness of the limbs, ataxia, muscular twitching and tremor, vo-

calisation, head nodding, behavioural changes in behaviour (aggression and nervous-

ness) and activity patterns and resistance to dosing) en neurologische verschijnselen in 

testen voor neurotoxiciteit. De neurologische verschijnselen gingen niet gepaard met 

histopathologische veranderingen in de hersenen. 

De NOAEL was 0,2 mg/kg lg/dag. 

 

In de tweede studie in de hond waren de kritische effecten: klinische verschijnselen van 

neurotoxiciteit (convulsions, head nodding, extensor rigidity of limbs and twitching or 

tremors of various muscles) bij een dosering van 1 mg/kg lg/dag. 

De NOAEL in deze studie was 0,3 mg/kg lg/dag 

 

Bij chronische blootstelling: 
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Kritisch effect: verhoogde incidentie convulsieve episodes bij doseringen ≥ 1.5 mg/kg 

voer. NOAEL was 0.5 mg/kg voer, gelijk aan 0,019 mg/kg lg/dag, waargenomen in een 

chronische studie in de rat (hier niet nader beschreven). 

� Deze studie vormt de basis voor de ADI van 0,0002 mg/kg lg/dag 

 

Metabolieten  

Op basis van receptorbindings- en toxiciteitdata wordt geconcludeerd dat de metabolie-

ten MB 45950, MB 46136 and MB46513 qua toxiciteit vergelijkbaar zijn aan fipronil. De 

ARfD, AOEL en ADI voor fipronil zijn van toepassing voor zowel fipronil als deze 3 meta-

bolieten. Gezien de toepassing van Nocturn moet de risicobeoordeling voor fipronil als 

verontreiniging in dit product gebaseerd worden op de totale blootstelling aan fipronil en 

deze drie metabolieten.  

 

3. Wat zijn de chemische eigenschappen van deze verbinding (halfwaarde-

tijd moederstof en/of metabolieten)? M.a.w. hoe snel breekt de stof af nadat 

planten/vruchten zijn behandeld? 

 

Hierover kunnen we geen uitspraak doen, omdat halfwaardetijd op planten geen onder-

deel is van de risicobeoordeling. Deze gegevens zijn niet aanwezig. 

 

4. Wat is is er bekend van effecten op biologische bestrijders, hommels en 

bijen?  

Volgens het dossier Mundial van het Ctgb is fipronil zeer toxisch voor bijen 

(http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12802_06.html). Dezelfde waarden staan ook in het 

EFSA-document dat hieronder wordt genoemd. 

 
Effects on honeybees (Annex IIA, point 8.3.1, Annex IIIA, point 10.4) 

Acute oral toxicity LD50 = 0.00417 µg/bee equivalent to LC50 = 0.160 mg/kg diet 

Acute contact toxicity LD50 = 0.00593 µg/bee 

 
Voor hommels zijn geen toxiciteitswaarden voorhanden. 

 

Uitgaande van een maximale concentratie van fipronil in de formulering Nocturn van 8,3 

g/l wordt bij spuitvolumina van 500 tot 1500 liter water per hectare een dosering van 

4,15 tot 12,45 g/ha berekend. 

 

Het potentiële risico voor bijen wordt berekend met de formule g ha-1 ⁄LD50 in µg per 

bij. Als dit quotiënt groter is dan 50 dan is er een potentieel risico voor bijen. Deze waar-

de van 50 is gekalibreerd met behulp van incidenten in het veld. Als dit wordt doorge-

trokken naar hommels dan moet de volgende formule worden gebruikt g ha-1 ⁄LD50 in 

µg per gram hommel en is het hazard quotiënt niet 50 maar 5.  

 

Voor de volgende berekening wordt verondersteld dat de hommel net zo gevoelig is als 

de bij. Het quotiënt is dan 4,15 / 0.00417 tot 12,45 / 0.00417 = 995 – 2643. Deze waar-

den liggen zover boven het hazard quotiënt van 5 en 50 dat een potentieel risico voor 

respectievelijk hommels en bijen niet kan worden uitgesloten. 

 

5. De EFSA (2006) heeft een ADI van 0,0002 mg/kg lichaamsgewicht per 

dag voorgesteld en een Acute Reference Dose  ARfD) op 0,009 mg/kg lichaams-
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gewicht. Is hierbij rekening gehouden met andere blootstellingsroutes zoals 

water en/of dierlijke producten? 

 

ADI en ARfD gelden ook voor blootstelling via dierlijke producten (melk, vlees, etc). Op 

zich gelden de ADI en ARfD ook voor blootstelling via water (definitie ADI: een schatting 

van de hoeveelheid van een stof, uitgedrukt op basis van het lichaamsgewicht, die dage-

lijks mag worden ingenomen gedurende het gehele leven zonder noemenswaardig ge-

zondheidsrisico. Definitie ARfD: schatting van de hoeveelheid van een stof in voedsel of 

drinkwater die men binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidsef-

fecten). 

 

Echter in de blootstellingschatting wordt blootstelling via drinkwater niet meegenomen 

(blootstelling via dierlijke produkten wel). Voor bestrijdingsmiddelen in het drinkwater 

zijn Europese normen vastgesteld: voor individuele substanties 0,1 µg/L en voor het to-

taal aan pesticides tot 0,5 µg/L.  

 

(Indien men er vanuit gaat dat 10% van de ADI door blootstelling via drinkwater mag 

worden opgevuld kan men een drinkwaterlimiet van 0,6 µg/L afleiden. Echter, zoals ge-

zegd geldt voor pesticiden een drinkwaterlimiet van 0,1 µg/L) 

 

6. Wat is er vastgelegd mbt blootstelling aan fipronil voor teler (operator), 

arbeiders (worker) en bystander (omstander)?  

Voor deze groepen geldt de AOEL als limietwaarde 

  

Uit de EU stofbeoordeling: 

Blootstelling en risico voor toepasser, werker en bystander is berekend voor de volgende 

producten: 

• Regent (EXP 60720A), Water Dispersible Granule (WG) formulation containing the 

active ingredient Fipronil (800 g/kg), is used for band application by spray application in 

the furrow and is pre-plant incorporated to control soil insects and wireworms in maize 

crops in Europe.  

 

Voor de toepasser is veilig gebruik geïdentificeerd bij gebruik van handschoenen tijdens 

mengen en laden. 

Voor de werker wordt geen blootstelling verwacht, aangezien het product direct na toe-

passing in de grond wordt gewerkt. 

Voor de bystander wordt geen risico verwacht, op basis van blootstellingsgegevens uit de 

literatuur.  

 

• EXP 61840A is a (RB) granular formulation containing the active ingredient fipronil 

(5 g/kg) and is applied as a bait by incorporation in soil.  

 

Voor de toepasser is veilig gebruik geïdentificeerd bij gebruik van handschoenen tijdens 

mengen en laden. 

Voor de werker wordt geen blootstelling verwacht, aangezien het product direct na toe-

passing in de grond wordt gewerkt. 

Er wordt aangenomen dat de blootstellingsduur van bystanders zeer kort zal zijn. Daar-

om worden er geen risico’s voor de bystander verwacht. 
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• EXP 80415A is a Flowable concentrate for Seed treatment (FS) containing fipronil 

(500 g/L) used for seeds dressing as insecticide.  

 

Voor de toepasser is alleen veilig gebruik geïdentificeerd bij gebruik van maximale be-

scherming. 

Voor de werker wordt een veillig gebruik geïdentificeerd bij gebruik van handschoenen 

tijdens zaaien.  

Voor de bystander wordt geen risico berekend. 

  

Maar: het bovenstaande gaat uit van een zaad/grondbehandeling. Nocturn wordt over 

het gewas gespoten. Deze blootstellingsscenarios zijn dus niet relevant in dit geval. We 

hebben daarom op basis van de gevonden fipronil gehalten door het RIKILT in Nocturn en 

de wettelijke gebruiksvoorschriften (gegevens afkomstig van de Ctgb bestrijdingsmidde-

len databank) van dit middel een berekening van de blootstelling en het risico van de 

toepasser en werker aan fipronil berekend bij toepassing van het verontreinigde Nocturn 

in kassen gemaakt. 

 

Volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift moet het middel Nocturn worden verdund door 

100 ml middel in 100 liter water te gieten. Dit levert een spuitoplossing van 0.1% mid-

del. De actieve stof is pyridalil met een concentratie 100g/l dit is 10% oplossing. Dus de 

spuitoplossing (1000 maal verdund) bevat 0.01% pyridalil in oplossing. 

 

Volgens de voorlopige toelating moet er 0.15 kg pyridalil per hectare worden gespoten. 

 

100 liter spuitvloeistof bevat 100 ml middel, ofwel 10 g pyridalil. 

Dus1500 liter spuitvloeistof bevat 1500 ml=1,5 liter middel/ha, ofwel 150 gram pyridalil. 

 

Volgens de tabel van de NVWA is de hoogste gevonden concentratie fipronil in Nocturn 

8,3 g/liter. Dus in 1,5 liter zit 12,45 g fipronil. Gebruik is dus 12,45 gram per ha. 

De dermale absorptie van fipronil geconcentreerde oplossing is 1% 

De dermale absorptie van fipronil verdunde oplossing is 11% 

 

Volgens de berekening met het Dutch Greenhouse model krijgt de toepasser een opvul-

ling van de AOEL (0.0035 mg/kg lg per dag) van 117% (zonder PPE) of 19% (met PPE). 

 

Op basis van deze berekening zijn nadelige gezondheidseffecten voor de onbeschermde 

toepasser bij gebruik van Nocturn dat met 8,3 g fipronil/liter verontreinigd is niet geheel 

uit te sluiten. Wanneer de toepasser persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden 

geen nadelige effecten op de gezondheid verwacht. 

 

De blootstelling van de werker bij herbetredingswerkzaamheden is berekend met de 

modellen EUROPOEM II en het Nederlandse model. Volgens de berekeningen met deze 

modellen heeft de werker een opvulling van de AOEL (0.0035 mg/kg lg per dag) van 7% 

(zonder PPE) of 1% (met PPE). Op basis van deze berekeningen worden geen nadelige 

gezondheidseffecten verwacht voor de onbeschermde werker bij gebruik van Nocturn dat 

met 8,3 g fipronil/liter verontreinigd. 

 

Nocturn zal worden gebruikt in de kas. Er wordt verondersteld dat hierbij geen bystan-

ders aanwezig zijn. 
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7. Hoe schadelijk is fipronil voor het milieu? 

Het ad hoc maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR) voor het oppervlaktewater voor fi-

pronil is 0,00007 µg/l (http://www.rivm.nl/rvs). Deze norm werd afgeleid in 2007 (Rap-

port: Afleiding van 41 ad hoc MTR’s 2007, Rijkswaterstaat Waterdienst WD rapport: 

2008, ISBN: 978-90-369-1444-4). Bij de afleiding van bovengenoemde ad hoc norm zijn 

alleen acute ecotoxiciteitsgegevens gebruikt. Met de chronische ecotoxiciteitsgegevens 

uit het EFSA-dossier en de nieuwe methodiek voor het afleiden van MTRs zou de norm 

waarschijnlijk uitkomen op 0.0077 µg/l. Deze waarde is nog steeds erg laag en duidt op 

een hoge toxiciteit van fipronil voor waterorganismen. 

 

Ook sommige van de metabolieten van fipronil zijn vergelijkbaar toxisch (zie EFSA Scien-

tific Report (2006) 65, 1-110, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance fipronil, finalised: 3 March 2006). 

 

8. Zijn er grenswaarden van vruchtgroenten (tomaat, paprika, aubergine en 

Spaanse peper) af te leiden? 

VWA-Toezicht hanteert de zgn CCPC waarden, de Critical Crop Pesticide Concentration, de 

residuwaarde waarbij voor de betreffende product-middel-combinatie de Acute Reference 

Dose (ARfD) overschreden kan worden. Deze CCPC waarden kunnen worden afgeleid uit 

de IESTI vergelijking (methode voor blootstellingsschatting aan bestrijdingsmiddelen via 

voedingsgewassen) door de inname voor elk gewas afzonderlijk op 100% ARfD te stellen. 

 

De CCPC waarden voor fipronil voor de vier gewassen (Ben Kaandorp; NVWA) zijn: 

Tomaat:                    0.16 mg/kg 

Paprika                0.65 mg/kg 

Aubergine            0.09 mg/kg 

Spaanse peper     237 mg/kg 

 

9. Wat is de dagelijkse (gemiddelde) consumptie aan tomaat, paprika, au-

bergine en Spaanse peper (kind en volwassene)?  

 

We gaan ervan uit dat hier gaat om een eenmalige piekblootstelling. In dit geval is het 

relevant om de blootstelling te toetsen aan de ARfD. Voor toetsing aan de ARfD worden 

de zgn ‘Large Portions’ gegevens gebruikt, het 97.5% van de consumptiedistributie. 

 

De ’Large Portion’ (97.5%) voor rauwe tomaten: 

 

Babies 8-20 md   7,668 g/kg bw/day      

Kinderen 2-6 jaar   7,43 g/kg bw/day  

Algemene bevolking 1-97 jaar 3,381 g/kg bw/day  

 

De ’Large Portion’ (97.5%) voor rauwe paprika: 

 

Babies 8-20 md   0,278 g/kg bw/day      

Kinderen 2-6 jaar   2,759 g/kg bw/day  

Algemene bevolking 1-97 jaar 1,5 g/kg bw/day  

 

De ’Large Portion’ (97.5%) voor gekookte aubergine (geen gegevens voor rauw): 

 

Babies 8-20 md   2,517 g/kg bw/day      
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Kinderen 2-6 jaar   2,465 g/kg bw/day  

Algemene bevolking 1-97 jaar 6,444 g/kg bw/day  

 

De ’Large Portion’ (97.5%) voor Spaanse peper: 

 

Babies 8-20 md   geen consumptie      

Kinderen 2-6 jaar   geen consumptie  

Algemene bevolking 1-97 jaar 0,038 g/kg bw/day  

 

Referenties 

EFSA Scientific Report (2006) Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance fipronil, 65, 1-110.    
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Van:
Verzonden: donderdag 27 juli 2017 9:12
Aan: ' @favv.be'; ' @favv-afsca.be'
CC: NVWA pb ICB
Onderwerp: Fipronil
Bijlagen: Scan_PR0170192_0747_001.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste collega’s, 
 
In aanvulling op het bericht van de plv. IG NVWA, Freek van Zoeren, van woensdag 26 juli 2017 9:18, het 
volgende. 
 
Gisteren heeft de IG NVWA de Europese Commissie geïnformeerd over de stand van zaken en de acties, die in 
Nederland ondernomen worden. 
Een kopie van de brief doe ik u hierbij toekomen. 
 
Voor vragen of opmerkingen, en als regulier contactpersoon over dit incident, kunt u nader contact opnemen cq. 
onderhouden met mij. 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Coördinerend specialistisch inspecteur 
……………………………………………………………………………………….. 
Afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling 
Directie Strategie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
……………………………………………………………………………………….. 
T  
M  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
……………………………………………………………………………………….. 
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)

Van: @afsca.be>
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 14:45
Aan: )
CC: NVWA pb ICB;  

Onderwerp: RE: Verzoek voor delen informatie risicobeoordeling fipronil in eieren

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Ter info, het resultaat 1,2 mg/kg betreft een staal die 34 dagen na het gebruik van DEGA-16 werd genomen. 
 
Mvg, 
 

. 
 
De :  [mailto @nvwa.nl]  
Envoyé : jeudi 20 juillet 2017 14:05 
À :   
Cc : NVWA pb ICB ; ) ; ) ;  ; 

 ;  ;   
Objet : RE: Verzoek voor delen informatie risicobeoordeling fipronil in eieren 
 
Beste , 
 
Bedankt voor de eerste, snelle reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Van:  [mailto: @afsca.be]  
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 13:47 
Aan: ) 
CC: NVWA pb ICB; ); );   

 
Onderwerp: RE: Verzoek voor delen informatie risicobeoordeling fipronil in eieren 
 
Geachte , 
 
Ik mag aan uw vragen al enkele antwoorden geven : 
 
Door de FAVV uitgevoerde Risicobeoordeling fipronil in eieren, mits uitgevoerd (inclusief de benodigde 
onderbouwing); 
Fipronil is een geneesmiddelen die niet toegelaten is voor dieren bestemd voor menselijke consumptie. Er zijn 
enkele risico’s voor de volksgezondheid, maar alles is niet bekent maar in bijlage kunt u een studie van de Franse 
ANSES vinden (het is in het Frans, sorry). In die studie kunt u zien dat de meeste risico’s zijn diarree, hepatitis, 
nefritis en schildklier problemen. Bij kinderen kan fipronil leukopenie veroorzaken. Maar er geen onderzoek werd 
naar de lange termijn gemaakt. Het oraal gebruik is gevaarlijker dan het subcutane. 
 
Heeft de FAVV naast onderzoek van eieren, ook nog andere producten onderzocht? Bijv. mest, veren, 
kippen, enz. De aantallen bemonsterde eieren 
Ja, wij hebben kadavers en swabs bemonster. Twee maanden achter het gebruik hebben wij nog 100% niet 
conform resultaten bij kadavers, eieren en de swabs (stalen van het materiaal).  
 
De originele labuitslagen van de eieren. 
Er zijn te veel niet-conform resultaten bij eieren…. Wij hebben tot 1,2 mg/kg fipronil bij eieren gehad (maar voor 
die monster kennen we niet de datum van het gebruik van fipronil) en nog tot 0,0293 mg/kg 58 dagen na het 
gebruik van DEGA-16. We wachten nog op resultaten. 
 
Verloop gehalten fipronil in eieren versus tijdstip toepassing; 
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We proberen dat te evalueren,… maar tot nu toe kunnen we zeggen dat 2,5 maand na het gebruik zijn de eieren 
nog niet conform. 
 
Overzicht van ontsmettingen in Nederland door Belgisch ontsmettingsbedrijven 
En 
NAW-gegevens van leveringen van Dega-16 door  en/of  aan Nederlandse afnemers; 
Dat weten we nog niet, maar het analyse van de documenten is aan de gang. We zullen de bekende namen en 
adressen via de AAC-FF-systeem zodra we weten die. 
 
Overige relevante info voor aanpak en beheersing van dit probleem 
Een RASFF zal die namiddag verstuurd worden. De dossier is bij de onderzoeksrechter. Ik hoop dat wij begin 
volgende week alle bestemming van het gecontamineerd DEGA-16 zullen kennen. 
 
Mvg, 
 

. 
 
 
 
De :  [mailto @nvwa.nl]  
Envoyé : jeudi 20 juillet 2017 11:20 
À : < @afsca.be>;  < @favv.be>;  

 < @favv.be>; @favv-afsca.be> 
Cc : NVWA pb ICB <ICB@nvwa.nl>; ) @nvwa.nl>; 

) <j. @nvwa.nl> 
Objet : Verzoek voor delen informatie risicobeoordeling fipronil in eieren 
 
Geachte , 
 
In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), naar aanleiding van de melding/vraag over 
Chickfriend mbt fipronil, een uitgebreid onderzoek gestart. Omdat in België dit al eerder speelt, wil u vragen of er 
informatie uitgewisseld kan worden met de NVWA tbv onze risicobeoordeling. Hierbij het verzoek namens de 
Incidentmanager fipronil  (brief in bijlage).  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior inspecteur Team support handhavingsregie  
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
T   
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 

OPGELET ATTENTION

Indien deze email een uitnodiging is voor een 
vergadering dient de afgedrukte versie aan het 
onthaal voorgelegd te worden om toegang tot het 
gebouw te krijgen. 

Si cet e-mail est une convocation à une réunion, la 
version imprimée devra être présentée à l'accueil 
pour obtenir l'accès au bâtiment. 

> Disclaimer > Disclaimer

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 8:20
Aan: NVWA pb ICB
Onderwerp: FW: Request for an urgent EU coordination on the issue of findings of fiproinil in 

eggs and chickenmmeat

Urgentie: Hoog

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

 
 

Van: )  
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 19:08 
Aan:  
Onderwerp: FW: Request for an urgent EU coordination on the issue of findings of fiproinil in eggs and 
chickenmmeat 
Urgentie: Hoog 
 
Zie hieronder een interne mail met de opmerking t.a.v. mijn verzoek. 
Geel gemarkeerd. 
 

 
 

 
Coördinerend specialistisch inspecteur 
……………………………………………………………………………………….. 
Afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling 
Directie Strategie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
……………………………………………………………………………………….. 
T  
M  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Van: @ec.europa.eu [mailto: @ec.europa.eu]  
Verzonden: maandag 31 juli 2017 8:02 
Aan:  
Onderwerp: FW: Request for an urgent EU coordination on the issue of findings of fiproinil in eggs and 
chickenmmeat 
Urgentie: Hoog 
 
 
 
_____________________________________________ 
From:   
Sent: Monday, July 31, 2017 7:56 AM 
To: ) 
Cc:  

 
Subject: Request for an urgent EU coordination on the issue of findings of fiproinil in eggs and chickenmmeat 
Importance: High 
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Dear    
 
On 20 July 2017 there was a RASFF notification related to the presence of fipronil in eggs (RASFF notification 
2017.1065) 
 
Fipronil as pesticide is an authorised insecticide for seed treatment (certain seeds) 
Fipronil as veterinary medicine is not authorised on food producing animals (but it is authorised against fleas in dogs 
and cats) 
Fipronil as biocide can be used against cockroaches, ants or termites but cannot be used in poultry farming on 
surfaces 
 
Following investigations, it appears that a disinfection firm (or 2) used a product containing fipronil (DEGA 16) 
against red lice in chicken stables when the stables were empty and/or when the chickens were present to disinfect 
the stables /to control red lice.  
This use is a non‐authorised use (see above) (not as veterinary medicine, not as biocide). 
According to Regulation (EC) 396/2005 (establishing MRLs for pesticides) the MRL for fipronil in eggs is 0.005 mg/kg 
(LOD) in eggs and in meat 0.005 mg/kg (LOD)  
 
Findings of levels of fipronil in eggs were from 0.0031 up to > 0.0125 mg/kg with one finding of 1.2 mg/kg (finding of 
02/06/2017) 
Findings of levels of fipronil in chicken meat are from 0.0015 up to 0.0156 mg/kg  
 
Several farms are blocked in Belgium and in the Netherlands about 200. 
Eggs containing level of fipronil above 0.005 mg/kg cannot be marketed  
 
The ADI for fipronil is 0.0002 mg/kg bw and the ARfD is 0.009 mg/kg bw.  
When applying the EFSA PRIMO model there would be an exceedance of the ARfD for children with the level of 1.2 
mg/kg (166 % of the ARfD) 
 
The most concerned countries are Belgium, Netherlands and Germany.  
 
According to the Dutch authorities, the German authorities would plan to issue a health warning based on the 
exceedance of the ARfD (based on the one finding of 1.2 mg/kg)  
(BfR risk assessment http://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche‐bewertung‐der‐in‐belgien‐nachgewiesenen‐
einzeldaten‐von‐fipronilgehalten‐in‐lebensmitteln‐tierischen‐ursprungs.pdf ) 
 
 
The Dutch authorities   have requested me this weekend that the Commission would take an urgent 
initiative for a harmonised approach .  
 
Kind regards 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

document 125



3

European Commission 
Directorate General for Health and Food Safety 
Unit E2: Food Processing Technologies and Novel Food 
 
Rue du Belliard 232 (B232 ‐ 4/55) 
B‐1049 Brussels/Belgium 

 
@ec.europa.eu 
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)

Van:
Verzonden: zondag 30 juli 2017 12:19
Aan: NVWA pb ICB
Onderwerp: FW: Fipronil

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Aanvullende informatie over contact met Duitsland en EC. 
 
 

 
Coördinerend specialistisch inspecteur 
……………………………………………………………………………………….. 
Afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling 
Directie Strategie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
……………………………………………………………………………………….. 
T  
M  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Van: )  
Verzonden: zondag 30 juli 2017 12:06 
Aan:  

 
CC: ' 
Onderwerp: RE: Fipronil 
 
In aanvulling. 
 

 probeert vandaag nog met BFR Duitsland contact te zoeken. Morgenvroeg ga ik proberen om samen met 
Europese Commissie de 3 landen tot één gemeenschappelijk standpunt t.a.v. risico te bewegen. 
 
Indien nodig verzoek ik EC om een spoedoverleg met de 3 landen in Brussel te organiseren. En de EFSA aan te 
haken! 
 

 
 

 
Coördinerend specialistisch inspecteur 
……………………………………………………………………………………….. 
Afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling 
Directie Strategie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
……………………………………………………………………………………….. 
T  
M  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Van: )  
Verzonden: zondag 30 juli 2017 12:02 
Aan: 
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CC: ) 
Onderwerp: Fwd: Fipronil 
 

 ( Buro) zoekt voor aspecten risicobeoordeling en risicommunicatie contact met de Duitsers , 
samen met  voor aspecten risicomanagement. 
Ik hoop dat we op 1 lijn kunnen komen. We zullen Duitsers vragen samen met België en NL tot dezelfde 
lijn te komen. 
 
@  , . 
 
Groet  
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  @minez.nl> 
Datum: 30 juli 2017 11:22:33 CEST 
Aan: )" @minez.nl> 
Kopie: @minez.nl>, )" @minez.nl>, 
"Stevens, R. (Roel)" @nvwa.nl>, )" 

@minez.nl>,  @minez.nl>, 
 < @minez.nl>,  

@minez.nl> 
Onderwerp: Antw.:� Fipronil� 
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Op 29 jul. 2017 om 21:38 heeft ) @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

 

Beste  en  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 De NVWA is momenteel bezig met onderzoek naar 
aangetroffen fipronil in eieren. Fipronil is een 
gewasbeschermingsmiddel/biocide dat in Nederland is 
toegelaten voor de behandeling van zaaizaad tegen 
aantasting door larven en bestrijding van kakkerlakken. 
Ook wordt het gebruikt bij de vlooienbestrijding van 
huisdieren. Het is niet toegestaan in levensmiddelen.  

 De stof is (illegaal) gebruikt door 
pluimveeservicebedrijf Chick Friend voor de 
bestrijding van bloedluis bij kippen. Daardoor is de stof 
in de kippen en in de eieren terecht gekomen. Het OM 
verricht strafrechtelijk onderzoek.  

 Er zijn via de administratie van Chick Friend ca. 200 
pluimveebedrijven in beeld waar mogelijk sprake is van 
besmetting met fipronil. Al deze bedrijven zijn 
geblokkeerd door de NVWA.  

 Deze week zijn bij alle bedrijven monsters genomen 
van eieren. Die worden momenteel geanalyseerd. De 
uitslagen komen gedurende het weekend beschikbaar. 
Als er geen fipronil wordt aangetroffen dan wordt een 
bedrijf weer vrijgegeven. Wordt er wel fipronil 
aangetroffen dan blijft het bedrijf geblokkeerd en moet 
het zorgen voor een 'recall' van de eieren.  
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 De NVWA heeft ook monsters genomen van eieren op 
de consumentenmarkt. Daaruit blijkt dat 20-25% van de 
eieren vervuild is met fipronil. Dat komt ongeveer 
overeen met de omvang van de bedrijven die de 
NVWA in beeld heeft op basis van de administratie van 
Chick Friend. Op basis van de aangetroffen doses is er 
geen gevaar voor de volksgezondheid.  

 In de sector is veel onrust ontstaan. De bedrijven waar 
fipronil wordt aangetroffen zullen waarschijnlijk hun 
kippen moeten ruimen om weer schoon te worden. Dat 
kan eenvijfde tot eenderde van de sector betreffen. 
Aangezien het niet gaat om een dierziekte zijn hiervoor 
geen fondsen beschikbaar. De brancheorganisaties 
geven dan ook aan dat dit zal leiden tot veel 
faillissementen.  

 In de sector leven veel vragen over of de gehanteerde 
norm niet te streng is, waardoor de maatregelen 
disproportioneel zouden zijn. De norm is echter 
Europees vastgesteld. NVWA en VWS hebben hierover 
ook contact met de Europese Commissie.  

 Verder vraagt de sector om een fonds vanuit de 
overheid om pluimveehouders te helpen. Vanuit EZ is 
aangegeven dat hiervoor geen fonds beschikbaar is. 
Wel hebben we toegezegd te bezien of er vanuit 
Europese middelen nog mogelijkheden zijn.  

 Gisteren heeft overleg plaatsgevonden tussen de 
NVWA, VWS en EZ over de situatie. Vandaag heeft 
overleg plaatsgevonden met de sector. Maandag zal er 
wederom met de sector gesproken worden. Dan is de 
omvang van het probleem, op basis van de uitslagen 
van de monsters, beter in beeld.  

Jullie zullen na het overleg nader geïnformeerd worden. 
Mochten jullie naar aanleiding van deze mail op dit moment 
vragen hebben, laat het weten,  en  

 PAV en DAD, zijn betrokken naast natuurlijk de 
NVWA en VWS. 

 
, 
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TER BESLUITVORMING 

Aan : Staatssecretaris EZ en Minister VWS 
cc . DG A&N en DG V 
cc. directeuren PAV EZ, DAD EZ en VGP VWS 

Van : IG NVW

nota 
Parafenroute 
Paraaf 
IG NVWA 

Fipronil in eieren 

-
Medeparaaf 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

------------- -
BBR-paraaf 

--------------- --
Aanleiding 
In bijgaande Kamerbrief geeft u uitleg aan de TK over de ontwikkelingen bij 
fipronil in eieren. 

Advies 
U kunt bijgaande Kamerbrief afdoen. 

Toelichting 
• In de brief geeft u een overzicht van de genomen acties sinds 28 juni. 
• Vandaag worden alle definitieve uitslagen van de genomen monsters op de 

geblokkeerde bedrijven bekend en gepubliceerd op de website van de NVWA. 
• De sector is boos over de algemene uitspraak van de plv. IG dat mensen zelf 

moeten bepalen of ze willen wachten met eieren eten tot zondag a.s. De NVWA 
brengt dan ook een persbericht uit om helderheid te geven over alle eieren 
boven de Maximum Residu Limiet (MRL) van alle circa 180 door de NVWA 
geblokkeerde bedrijven. 

• Het gaat er vooral om dat consumenten de eieren die ze reeds in huis hebben 
te checken op einummers, eieren boven MRL-waarden zijn al niet meer te koop 
vanwege de blokkering van de besmette bedrijven. 

• Er zijn nog een tiental 'zelfmelders' die nu bemonsterd worden. Deze zijn ook 
geblokkeerd. Uitslagen daarvan volgen zo snel mogelijk later deze week. 

U heeft tevens verzocht om een toelichting op de tijdslijn van de tiproni/zaak bij 
de NVWA. Deze treft u hierbij ter informatie aan: 
• In november 2016 kwam voor het eerst een tip binnen bij de NVWA over het 

gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dat signaal is aan 
de NVWA-IOD doorgegeven, die het heeft opgewerkt tot een zogenaamd 
preweegdocument ter voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek naar het 
illegaal gebruik van fipronil. Op 24 april 2017 is het preweegdocument 
besproken en geaccordeerd in het selectieoverleg met het Openbaar Ministerie. 
Vervolgens is verder gewerkt aan het voorbereiden van strafrechtelijk 
onderzoek naar het bedrijf. Er is in deze periode gesproken met BuRO over 
mogelijke risico's, maar op dat moment was echter niet bekend dat het middel 
in kippen of eieren terecht zou komen. 

Directie Strategie 
Afd. Politiek-Bestuurlijke Zaken 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa .nl 

Contactpersoon 

Datum 

03 augustus 2017 

Nummer 
NVWA/2017/7232 

Bijlage 
1 
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• Op 19 juni 2017 kwam bij de NVWA een informeel signaal uit België van de 
FAVV binnen dat er eieren op een Belgisch leghenbedrijf waren aangetroffen 
waarin Fipronil zit. Mogelijke bronnen voor de besmetting waren twee 
Nederlandse bedrijven: een veevoederbedrijf en een servicebedrijf voor o.a. de 
bestrijding van bloedluis bij kippen. Vraag aan de NVWA was of deze twee 
bedrijven in negatieve zin in beeld waren. Bij nader onderzoek door de 
NVWA bij het veevoederbedrijf zijn geen residuen van fipronil aangetroffen. De 
vermoedelijke oorzaak was de stof DEGA 16, dat gebruikt is bij de bestrijding 
van bloedluis. 

• Op 20 juni is een melding door een particulier bij de NVWA gedaan over 
vermoedens van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de bestrijding van 
bloedluis door een pluimvee servicebedrijf in het midden van het land. 

• Op 28 juni kwam het verzoek vanuit België aan de NVWA om onderzoek te 
doen op het Nederlandse servicebedrijf naar de betreffende stof. 

• Op 7 juli hebben twee inspecteurs een inspectie uitgevoerd bij het servicebedrijf 
met als resultaat: In Nederland niet-toegelaten biociden aangetroffen. De 
administratie is in het verlengde hiervan in beslag genomen. Daarnaast is 
ongeveer 2 ton toegelaten middelen aangetroffen waarvoor de vereiste 
vergunning ontbrak. Deze moet het bedrijf afvoeren. Er werd geen fipronil 
aangetroffen . Ook het middel DEGA-16 werd niet aangetroffen. Er zijn 
verschillende monsters genomen. Uit de administratie van het servicebedrijf 
bleek dat 8 pluimveebedrijven in Nederland en 1 bedrijf in Duitsland in juli zijn 
behandeld tegen bloedluis door dit servicebedrijf. 

• De bevindingen (o.a. aanwezigheid van niet in Nederland toegelaten 
producten), zijn meegenomen in strafrechtelijk onderzoek tegen dit 
servicebed rijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
de Officier van Justitie (OvJ). Over de uitkomsten kunnen geen mededelingen 
worden gedaan. 

• Op maandag 17 juli is overleg geweest tussen OM, IOD en de inspecteurs van 
de verschillende lopende handhavingsonderzoeken naar fipronil. 

• Op 18 juli is de casus opgeschaald naar incident. 
• Op 19 juli zijn de monsters genomen op de 8 bedrijven die in juli waren 

behandeld door het servicebedrijf. 
• Op 22 juli zijn 7 van de 8 bedrijven geblokkeerd voor kippen, eieren en mest 

vanwege de positieve uitslagen van de eimonsters. 
• Op 25 juli is door de NVWA besloten circa 180 bedrijven die in 2017 zijn 

behandeld tegen bloedluis door dit pluimveeservicebedrijf, te blokkeren en te 
bemonsteren . 

DirectieS 

Datum 

3 augustus 2017 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Nederlandse voedsel- en warenautoriteit Ministerie van
Infrastructuur en MilieuT.a.v. R. van Lint
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENM/SSK-2017/215187

Bijlage( n)
1

Datum 31 augustus 2017
Betreft Gegevensverstrekking

Geachte heer van Lint,

Het ministerie van I&M is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in Nederland.
Ik maak mij zorgen over de mogelijkheid dat bij het reinigen van stallen met
fipronil besmet spoelwater terecht kan komen in het oppervlaktewater, de
riolering of de bodem.

Ik verzoek u om aan mij gegevens ter beschikking te stellen op grond van artikel
8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het betreft de namen van
de bedrijven waar stallen gereinigd zullen worden na de besmetting met fipronil.
Indien u over gegevens beschikt over het moment van reinigen zou ik ook deze
willen ontvangen.

DIRECTEUR-GENERAAL RUIMTE EN WATER,
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Afspraken tot verstrekking van gegevens

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door:
- de minister van Economische Zaken, voor hem, de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel-

en Warenautoriteit dhr. drs. R.J.T. van Lint, verder te noemen de NVWA,

en

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te dezen vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal dhr.
drs. P.R. Heij, verder te noemen het ministerie van I&M

Overwegende dat:
- uit onderzoek is gebleken dat bij een aantal pluimvee ondernemingen de stof fipronil is aangetoond

die niet in de voedselketen mag komen;
- de betrokken ondernemingen zijn geblokkeerd waardoor geen eieren, mest of pluimvee mogen

worden afgevoerd;
- de NVWA op basis van zijn bevoegdheid als toezichthouder eenmalig toestemming kan geven voor

de afvoer van eieren, mest of dode kippen;
- geblokkeerde bedrijven na de afvoer hun stallen reinigen of gaan reinigen;
- het ministerie van I&M verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit in Nederland;
- het ministerie van I&M ernstige zorgen heeft over de mogelijkheid dat bij het reinigen van stallen

met fipronil besmet spoelwater afgevoerd wordt naar oppervlaktewater, de riolering of naar de bo
dem, hetgeen niet is toegestaan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

- de waterschappen bevoegd gezag zijn voor oppervlaktewater;
- de gemeenten bevoegd gezag zijn bij afvoer naar riolering of bodem;
- het ministerie van I&M benaderd is door diverse waterschappen en gemeenten met de vraag naar

locatiegegevens van bedrijven die hun stallen schoonmaken of gaan schoonmaken;
- het ministerie van I&M niet beschikt over deze gegevens noch deze tijdig op andere wijze kan ver

krijgen;
- het ministerie van I&M het noodzakelijk acht om voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke

taak over deze gegevens te kunnen beschikken zodat deze kunnen worden verstrekt aan betref
fende bevoegde gezagen (waterschappen en gemeenten);

- de NVWA het belang van toezicht op het voorkomen van verboden afvoer van met fipronil besmet
spoelwater onderschrijft;

- de NVWA mede gezien de noodzaak voor het ministerie van I&M snel te handelen in dezen, de lo
catiegegevens van de door haar geblokkeerde bedrijven op grond van artikel 8, onder e, van de
Wet bescherming persoonsgegevens kan verstrekken aan het ministerie van I&M met de kantteke
ning dat deze gegevens geen volledig overzicht kunnen geven van de daadwerkelijke situatie daar
de NVWA geen registratie heeft of hoeft te hebben van alle pluimveebedrijven die hun stallen
schoonmaken;

- gebruik van artikel 8, onder e, betrokkene een recht van verzet tegen de verstrekking geeft waar
op het ministerie van I&M betrokkene zal attenderen;



Spreken af:

Artikel 1 (gegevensverstrekking)
1. De NVWA verstrekt de in de bijlage van deze overeenkomst beschreven gegevens ‘as is’ in de vorm

van een databestand.
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden voor geen ander doel verstrekt dan voor gebruik in

het kader van toezicht op de waterkwaliteit.
3. Het ministerie van T en M zal de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verder verwerken dan

voor het in het tweede lid genoemde doel.
4. Het ministerie van I&M zal de verstrekte gegevens niet om andere reden aan anderen dan betrok

ken waterschappen en gemeenten verstrekken dan met voorafgaande schriftelijke toestemming
van de NVWA.

Artikel 2 (verwerking van de gegevens)
1. Het ministerie van I&M heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen ge

nomen om de door de NVWA verstrekte gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van on
rechtmatige of overmatige verwerking.

2. Zodra het ministerie van I&M een inbreuk op de beveiliging van de door de NVWA verstrekte gege
vens constateert, meldt hij dit aan de NVWA, zo nodig het College bescherming persoonsgege
vens/Autoriteit persoonsgegevens en degene voor wie de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevol
gen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

3. Het ministerie van I&M zal de door de NVWA verstrekte gegevens alleen doen verder verwerken
door daartoe geautoriseerde medewerkers die hij over de verwerking geheimhouding zal doen be
trachten.

4. Het ministerie van I&M draagt ervoor zorg dat zodra het gebruik van de verstrekte gegevens wordt
beëindigd, hij de gegevens ontoegankelijk zal maken/vernietigen en bevestigt dit zo spoedig moge
lijk aan de NVWA door middel van een bevoegdelijk getekende verklaring.

Artikel 3 (geheimhouding)
1. Partijen maken van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis komt, en

waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs behoren te vermoeden, op geen
enkele wijze aan derden bekend behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de
rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

2. Het ministerie van I&M doet over deze overeenkomst geen mededeling aan anderen dan de bij hem
aangeslotenen dan met voorafgaande toestemming van de NVWA.

Artikel 4 (aansprakelijkheid)
1. De NVWA accepteert geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van deze

overeenkomst, voor zover voortvloeiend uit een onvolkomenheid in de verstrekte informatie.
2. Indien het ministerie van I&M tekort schiet in de nakoming van deze overeenkomst kan de NVWA

hem aansprakelijk stellen voor de daardoor geleden en te leiden schade.
3. In het geval bedoeld in het tweede lid kan de NVWA in ieder geval vorderen dat het ministerie van

I&M de verstrekte gegevens onverwijid vernietigt.
4. Het ministerie van I&M geeft op eerste aanwijzing van de NVWA gevolg aan het derde lid.

Artikel 5 (wijziging)
Partijen wijzigen deze overeenkomst niet anders dan schriftelijk.

Artikel 6 (opzegging)
1. Een partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring met in

achtneming van een redelijke termijn voor het maken van afspraken over de afwikkeling van de
aangegane verplichtingen en het ontoegankelijk maken/vernietigen van de verstrekte gegevens.

2. Deze overeenkomst wordt niet eerder opgezegd dan na het maken van de afspraken bedoeld in het
eerste lid.



Artikel 7 (conflict)
1. Er is een conflict indien een partij dit gemotiveerd schriftelijk aan de ander bericht.
2. Ingeval van een conflict overleggen partijen binnen twee weken na ontvangst van de in het eerste

lid bedoelde mededeling over hun op schrift gestelde zienswijze en oplossingsrichting.
3. Indien een conflict niet kan worden beslecht na het in het tweede lid bedoelde overleg worden de

zienswijzen en oplossingsrichtingen voorgelegd aan de Inspecteur-Generaal van de NVWA.

Artikel 8 (beëindiging)
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door partijen en eindigt nadat het doel als ge
noemd in artikel 2, tweede lid, is bereikt en nadat de door de NVWA verstrekte gegevens voorgoed
ontoegankelijk zijn gemaakt.
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