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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij brief van 7 augustus 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven 

van het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 

pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 

dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde 

verbod waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 

is toegepast.  

 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen.  

Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 

gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 

deze brief gevoegd.  

 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 

recallverplichting ten aanzien van de eieren.  

 

Besluit: bestuurlijke maatregel  

Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 

dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 

Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 

dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf.  

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 

toestemming heeft verkregen van de NVWA.  

 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 

klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 

naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  
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Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 

afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094. Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

 

Recallverplichting 

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst. 

 
3  Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

 
4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20025 is een exploitant van 

een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 

verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 

monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 

vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 

eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen:  

 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 

B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 

3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 

afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 

stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 

ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 

te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het “meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders” op 

de website van de NVWA: www.nvwa.nl – melden voor ondernemers 

 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht.  

 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 

Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 

maximumresidugehalten, hierna: MRL).  

 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/2005 zijn MRL’s vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 

kippeneieren: 1030010).  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 

als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 

1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 

van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden 

 
6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst.  

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 

pyridaat in of op bepaalde producten.  
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 

behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 

artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005.  

 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 

van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 

vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 

voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 

te stellen.  

 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 

de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 

in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 

Bijlage II Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 

procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 

178/2002.  

 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 

verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 

van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 

waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 

toegepast.  

 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen.  

Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 

gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 

deze brief gevoegd.  

 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 

recallverplichting ten aanzien van de eieren.  

 

Besluit: bestuurlijke maatregel  

Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 

dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 

Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 

dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf.  

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 

toestemming heeft verkregen van de NVWA.  

 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 

klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 

naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  
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Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 

afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094. Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

 

Recallverplichting 

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst. 

 
3  Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

 
4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20025 is een exploitant van 

een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 

verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 

monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 

vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 

eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen:  

 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 

B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 

3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 

afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 

stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 

ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 

te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het “meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders” op 

de website van de NVWA: www.nvwa.nl – melden voor ondernemers 

 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht.  

 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 

Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 

maximumresidugehalten, hierna: MRL).  

 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/2005 zijn MRL’s vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 

kippeneieren: 1030010).  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 

als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 

1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 

van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden 

 
6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst.  

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 

pyridaat in of op bepaalde producten.  
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 

behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 

artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005.  

 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 

van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 

vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 

voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 

te stellen.  

 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 

de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 

in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 

Bijlage II Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 

procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 

178/2002.  

 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Betreft:  bestuurlijke maatregel fipronil 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij brief van 4 augustus 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven 

van het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 

pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 

dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde 

verbod waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 

is toegepast.  

 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen.  

Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 

gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 

deze brief gevoegd.  

 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 

recallverplichting ten aanzien van de eieren.  

 

Besluit: bestuurlijke maatregel  

Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 

dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 

Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 

dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf.  

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 

toestemming heeft verkregen van de NVWA.  

 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 

klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 

naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  
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Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 

afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094. Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

 

Recallverplichting 

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst. 

 
3  Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

 
4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20025 is een exploitant van 

een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 

verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 

monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 

vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 

eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen:  

 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 

B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 

3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 

afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 

stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 

ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 

te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het “meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders” op 

de website van de NVWA: www.nvwa.nl – melden voor ondernemers 

 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht.  

 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 

Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 

maximumresidugehalten, hierna: MRL).  

 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/2005 zijn MRL’s vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 

kippeneieren: 1030010).  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 

als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 

1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 

van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden 

 
6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de RaadVoor de EER relevante tekst.  

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 

pyridaat in of op bepaalde producten.  
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 

behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 

artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005.  

 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 

van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 

nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 

vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 

voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 

te stellen.  

 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 

de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 

in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 

Bijlage II Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 

procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 

178/2002.  

 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 
Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

 

Dossiernummer 17E0814 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 
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van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Dossiernummer 17E0815 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 
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van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Dossiernummer 17E0816 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 
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van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Dossiernummer 17E0817 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 
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van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Dossiernummer 17E0818 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 
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van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Dossiernummer 17E0819 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 140



 

Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

 

 

 

 

 

document 140



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0874 

 

Dossiernummer 17E0874 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 141



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0874 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

 

 

 

 

 

document 141



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0875 

 

Dossiernummer 17E0875 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 142



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0875 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

 

 

 

 

 

document 142



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0877 

 

Dossiernummer 17E0877 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0877 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0878 

 

Dossiernummer 17E0878 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0878 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0879 

 

Dossiernummer 17E0879 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0879 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0880 

 

Dossiernummer 17E0880 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0880 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0881 

 

Dossiernummer 17E0881 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0881 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0882 

 

Dossiernummer 17E0882 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0882 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

 

 

 

 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0883 

 

Dossiernummer 17E0883 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0883 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

 

 

 

 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0884 

 

Dossiernummer 17E0884 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 

werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

 
Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 

administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op.  

 
De maatregel die wij opleggen 

is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 

per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 

gedurende het onderzoek. 
 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 

gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

 

 
Deze week komt er een inspecteur 

 

document 143



Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

17E0884 

 

van de NVWA bij u langs voor het 

nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 

van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 
 

 

Locatie van de stallen 
 

 

 
 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 

Leghennen 
Opfok 

Scharrel  
…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

 

Dossiernummer 17 E0191 

Telefoonnummer  

Naam 
Datum 

Tijdstip 

 

Stel je zelf voor : 

Naam NVWA medewerker:  

 

Spreek ik met de eigenaar? 
 

 

Adres 
 

 

Postcode Woonplaats 

 

 

Mailadres 

 

 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 

gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 

gebruik van DEGA – 16 - Fipronil 
 

Uit de administratie van het bedrijf 
Chickfriend komt naar voren dat uw 

bedrijf dit jaar diensten heeft 
afgenomen van dit bedrijf (stal 

gereinigd). 
 

Uit het voorzorgprincipe legt de 

NVWA bij alle bedrijven die in de 
administratie van chickfriend 

voorkomen dezelfde maatregel op.  
 

De maatregel die wij opleggen 
is dat afvoer van pluimvee, 

eieren en mest van uw bedrijf 
per direct is verboden. Deze 

maatregel blijft van kracht 
gedurende het onderzoek. 

 
U ontvangt vandaag een 

schriftelijke bevestiging van dit 
gesprek, per email en per 

aangetekende post. 
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Versie: 2.0 

Datum: 26.07.2017 

 

Deze week komt er een inspecteur 

van de NVWA bij u langs voor het 
nemen van monsters 

Ter voorbereiding op het bezoek 
van de inspecteur hebben we een 

paar vragen: 

 

 

Hoeveel stallen heeft u? 

 

 

Locatie van de stallen 

 

 
 

 

 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 

Chickfriend? 
 

 

Welke pluimveecategorieën heeft u 

en hoeveel? 
Leghennen 

Opfok 
Scharrel  

…… 

 

Heeft u ook huisverkoop van 

producten (eieren) 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 4 

 Naam bedrijf    
UBN-nummer  

Datum ruiming  23 augustus 2017 Aantal stallen  2x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf   

 
 

Bijzonderheden 
- 2 stallen tegelijkertijd  

 

Stal nr  2  

Houderij systeem   Traditioneel  scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    12.000    stuks 

Afmetingen   L= 110 m         B=  14 m             H zijwand =   2,30 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal  5621  m³                        volgens intake formulier  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝  
⃝  

Start afdichting 14.20 uur Afdichting klaar 15.15  uur 

Windkracht    Windkracht 2 Windrichting  ZZO 

Buiten temp 22 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    1.5  m Hoogte   meter  1,5  m 

Start inlaat CO2  15.49 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 15.59 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   16.17 uur Tot tijdstip 16.50 uur 

Einde inlaat CO₂ 16.20 uur    

Tijdstip betreding stallen    17.15 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 4 

Tijdstip vrijgave stal 17.40 uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   Aanwezig, goed bevonden  

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
 Gelijkmatige verdeling van dieren in stallen na afloop  

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

24,0 25,5 
 

Meetgrafiek  

 

 

Stal nr  3  

Houderij systeem  Vrije uitloop / scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    19.303    stuks 

Afmetingen   L= 95 m         B=  11 m             H zijwand =   3,15 m              H nok=     5,10 m                   

Inhoud stal  4311  m³                        volgens intake formulier  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 14.20 uur Afdichting klaar 15.15 uur 

Windkracht    Windkracht 2 Windrichting  ZZO 

Buiten temp 22 graden Stal temp  24 graden 

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

1
5
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5
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1
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6
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6
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6
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6
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1
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6
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1
6
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3

1
6

:4
6

1
6

:4
9

stal  2 Temperat
uur
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Verslag stalvergassing      
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Hoogte  sensor                         4  m Hoogte   meter  4 m 

Start inlaat CO2  15.49 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 16.09 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   16.28 uur Tot tijdstip  17.00 uur 

Einde inlaat CO₂ 16.31 uur  + bij doseren   

Tijdstip betreding stallen    17.25 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?  Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal 17.45 uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald, echter 1e fase niet binnen de gestelde 10 

minuten.  Storing die opgetreden was met het inlaatventiel op vorige locatie is teruggekomen 
op 2 minuten na start. Hierdoor minder capaciteit per uur in kunnen blazen. Besloten om 
gassing door te zetten (dit was de kleinste stal van de locatie) en storing te verhelpen. (Als 
backup plan zou de inlaat van de andere stal hier nog bijgezet kunnen worden). Storing 
verhelpen duurde langer als verwacht, in totaal  15 minuten, pas vanaf 16.03 uur 
inlaatventiel weer volledig bruikbaar en op 16.09 uur 20 % bereikt.  Hierna is 2e fase van 
vergassing wel binnen gestelde parameter behaald. 

 Dierwelzijn is verder niet in gevaar geweest.  Controle door dierenarts NVWA na afloop gaf 
aan dat er in stal geen bijzonderheden waren 

 Gelijkmatige verdeling van dieren in stallen na afloop  
 

 na afloop van deze job terug naar  en storing aan inlaat ventiel verholpen  

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

23,5 25,3 
 

Meetgrafiek  
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Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)    
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 Naam bedrijf             
   

UBN-nummer  

Datum ruiming  08-08-2017 Aantal stallen  1 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf   

  
 

Bijzonderheden 
-    Naast gelegen stal met dieren nameten en bewaken tijdens vergassing  

 

Stal nr  2  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    11.400    stuks 

Afmetingen   L=  65 m         B=  11 m             H zijwand =   2.8  m              H nok=   3.5 m                   

Inhoud stal 2252  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝
 ⃝   

Start afdichting 18.10 uur Afdichting klaar 18.40 uur 

Windkracht    Windkracht 3 – 4  Windrichting  Draaiend van ZW naar W  

Buiten temp 18 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    1.5   m Hoogte   meter  1.5  m 

Start inlaat CO2  18.43 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 18.48 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   18.54 uur Tot tijdstip 19.24 uur 

Einde inlaat CO₂ 18.56 uur    

Tijdstip betreding stallen    19.40 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 
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Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         20.00                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

24.5 26.4 
 

Meetgrafiek  

 

 

Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
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 Naam bedrijf     ,  
UBN-nummer  

Datum ruiming  09-08-2017  Aantal stallen 3x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

 

Bijzonderheden 
-     

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    17.350    stuks 

Afmetingen   L=  97 m         B=  11.5 m             H zijwand =   3.1 m              H nok= 4.7 m                   

Inhoud stal      4350  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 7.15  uur Afdichting klaar 10.30 uur 

Windkracht    Windkracht  4 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  11.12 uur      
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Tijdstip 20% CO₂ 11.17 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   11.28 uur Tot tijdstip 11.58 

Einde inlaat CO₂ 11.32 uur    

Tijdstip betreding stallen    13:45               

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         15.00                       uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

24 25.3 
 

Meetgrafiek  
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Stal nr  2  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  34.500    stuks 

Afmetingen   L=  97 m         B=  24 m             H zijwand =   3.3 m              H nok= 8 m                   

Inhoud stal      13153  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝
⃝   

Start afdichting 7.15  uur Afdichting klaar 10.30 uur 

Windkracht    Windkracht  4 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    3.5  m Hoogte   meter  3.5 m 

Start inlaat CO2  12.06 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 12.16 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   12.36 uur Tot tijdstip 13.07 

Einde inlaat CO₂ 12.38  uur + continue bij 
doseren    

Tijdstip betreding stallen    +/- 13.45                

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         15.00                       uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

26 31.6 
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Stal nr  3  

Houderij systeem   Scharrel vrije uitloop Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  22.900    stuks 

Afmetingen   L=  97 m         B=  12.5 m             H zijwand =   2.6 m              H nok =3.7 m                   

Inhoud stal      3819  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝
⃝   

Start afdichting 7.15  uur Afdichting klaar 10.30 uur 

Windkracht    Windkracht  4 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    3.5  m Hoogte   meter  3.5 m 

Start inlaat CO2  12.43 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 12.47 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   13.07 uur Tot tijdstip 13.38 

Einde inlaat CO₂ 13.12  uur + bij doseren    

Tijdstip betreding stallen    +/- 14.00                

Aantal overlevenden  18                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?  Bij controle zijn er achter in de stal voor een “kapotte – 
niet goed sluitende zijklep” levende dieren 
aangetroffen. Aantal was op dat moment niet geheel 
duidelijk.  Stal was al gedeeltelijk ontgast. 
Voorbereidingen getroffen voor een eventuele nieuwe 
gassing.  Na complete ontgassing bleek bij nadere 
inspectie dat het alleen deze paar vierkante meter 
betrof. Dieren verspreiden zich over de achterste 
secties.  
Achterste secties compleet gecontroleerd, niet meer 
overlevenden. 
Dieren zijn gevangen en d.m.v. containervergassing 
afgedood.  
Tijdens het uitladen van de stal continu toezicht 
gehouden op het uitladen van de laatste secties en met 
name de hoek waar overlevende zijn aangetroffen. 
Verder geen overlevende meer aangetroffen 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         16.00                       uur 
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Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
 18 overlevende,  zie “indien overlevende welke actie” 
 Locatie bezocht door  om oorzaak op te sporen.  
 Gasconcentratie in stal was voldoende, max 48.6 %, dieren lagen mooi verspreid over alle 

etages  
 Oorzaak kapotte klep direct voor de dieren waardoor verse lucht in de stal kon komen,   
 Besproken met operators, extra controle op zijkleppen dierhoogte     

 

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

27 32.2 

 

 

 

 

 

Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
 

  

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

stal 3
Temperatuur

0

10

20

30

40

50

60

1
2

:4
3

1
2

:4
5

1
2

:4
7

1
2

:4
9

1
2

:5
1

1
2

:5
3

1
2

:5
5

1
2

:5
7

1
2

:5
9

1
3

:0
1

1
3

:0
3

1
3

:0
5

1
3

:0
7

1
3

:0
9

1
3

:1
1

1
3

:1
3

1
3

:1
5

1
3

:1
7

1
3

:1
9

1
3

:2
1

1
3

:2
3

1
3

:2
5

1
3

:2
7

1
3

:2
9

1
3

:3
1

1
3

:3
3

1
3

:3
5

1
3

:3
7

stal 3
CO₂ % 

document 149



document 150

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
....".~.- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is op uw bedri jf met UBN en KIP-nummer
een verbod opge legd op het afvoeren, in de handel en bu iten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie : 
Voor KIP-nummer

- voor de stal( len) 1 en 2 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toel ichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 11 augustus 2017 het afvoerve rbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 1 en 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummer en afkomstig uit 
deze stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen . Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het plu imvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde sta l( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

dircello Handhnvc n 
divis ie Inspcctlo 

Catharljncslngc l !)9 
3!> I l GG Utrecht 
Postbus 43006 
3!>40 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 223 33 3 4 

Onze re ferentie: 
NVWA/701 7/7 178 
17[0828 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(lcn) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) qetraceerd 
kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspe<~tl(~ 

Dcttum 
1'/ili!(JUSlliS )() 1/ 

Onze referentie 
NVWA/701///l!B 
l I I'OBJB 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlij ke (blj)productcn 
daarvan geen f ipronil of fiproni l onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maat regelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan d ient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/ onderwerpen/biociden/fipr_onil -in -eiere!lffi ro 11-vral:Jen-en
antwoorden-qeblokkeerde-bed rijven. 

rs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de rdeel van directie Handhaven, van de -~andse 'Voedsel - en Warenautoriteit 

Bezw aar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelij k een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mlj n.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. BiJ een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handha v e n 
d iv isie Inspeetic 

Dat u m 
22augustus :>O 1/ 

Onze referentie 
NVWfl/20 1///1 /8 
17r08/8 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q22-19 

201742369 

36469863 

1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster . 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Cons ument 81 
v elligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

VI tae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
l'ostbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwlt.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelij ke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1ume nt 11> 

velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

D11tum bcproevlngsr&pport 
10 ~uoustu s 20 11 

Bcprocvlngsr&pport ID 
NVWNT3/2017/Q22 -J 9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedr ijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017/Q22-20 

201742370 

36469847 

2 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Divisie Cons ume n t SI 
velligheld 
Laborator ium voed er & 
voedselvel ligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenin gen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Cont actpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlnger1<i!l vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aant al pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzek erheld1 

Fipronil < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals gel!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
m eetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consun1ent 8 
velligheld 
Laborator lum voed ca & 
voedselvelligheld 

Datum bcproevlngsrap port 
10 augustus 201/ 

Beproevlng.,apport JO 
NVWA/T3/20 I//Q22· 20 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Datum : 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
-..~u Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie : 
Voor KIP-nummer

- voor de stal(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 11 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije sta l(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het plu imvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
divis ie Inspectlo 

Catharljncslngcl !:>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088 7?3 33 34 

Onze referentie: 
NVWII/20 17/7ll8 
17E0829 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek ·,s gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhavtm 
divisie Inspt~c:llt~ 

Datum 
n ;_\uuustus :>o 1 1 

On:n~ reforent.le 
NVWfi/)01///J /B 
1/EOB;H) 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipronil of fi pron il onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil -in-eierenffiproni l-vrageo -en
antwoorden-geblokkeerde-beddjven. 

Qe Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze:

aij "'--
Divisiehoofd van ~i-vi 1e I nspect ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~fise-'i!Oedse/- en Warenautoriteit 

Bezw aar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schr iftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie I nspoet ic 

Dat um 
22 augustus 20 1/ 

Onze re ferentie 
NVWA/20 17/71/6 
17[0679 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis1erie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-25 

201742377 

36469695 

1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingtrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

Datum beproevlnglrllpport 
10 augustus 2017 

Beproevlngl rapport JO 
NVWNT3/201 7/Qn-25 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelij ke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere sta llen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal( len) 2 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 11 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme  uit stal 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(lenL en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eie ren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe . 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catha rljncslngcl !19 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088/73 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7 1/8 
17E0830 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een vcrbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomsti<J daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden cl at het pluimvee op uw bedrijf cle schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) (leen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie 1-tandllilven 
divisie Inspectie 

Datum 
J"l iHHJ!!~;(u~; )()) J 

Onze referent i(~ 
NVW!i/)01 !/! l /B 
l /!-OB:lO 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos://www . nvwa . nl/onderwerpen/biociden/fipronil - in -e ie~ronil -vra_gen-e n

antwoorden -qeblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken/ 
Narî'lens deze: 

a ij
Divisiehoofd van de ~nsp 1e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~da-AeiseV'öéë!Sel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaa l of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mijn. rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 4 02 19, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschr ift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectl 

Datum 
22 augustus 7 011 

Onze refer entie 
NVWA/201// I J /8 
17E0830 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q22-17 

201742354 

35459946 

Sta l 2, vrije uitloop 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geiden~ficeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consument a. 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q22-17 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer en 
UBN en KIP-nummer  een verbod opge legd op het afvoeren, in de 
handel en buiten Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten 
afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke 
opheffing van het afvoerverbod ten aanzien van de eieren . 

U houdt uw pluimvee in meerdere sta llen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal 1 

Voor KIP-nummer
- voor de stal(len) 1 en 2. 

Ik heb uw aanvraag beoordee ld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
I k hef, met ingang van 11 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 1 en van KIP-numme
stal 1 en 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummers en afkomstig uit 
deze stal( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het plu imvee en dierl ijke (bij)producten, waarond er de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
d ivisie I nspectie 

Catharlj ncslr1gcl 59 
351 1 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactccntn•m 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3tl 

Onze r eferentie: 
NVWA/7017/7ll8 
17E0833 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstig daar-van 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te le9gcn was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-i-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie HclndhavtHl 
divisie Inspectie 

Datum 
}) auqu~;tu~; /.01 I 

Onze ,·eferentle 
NVWA/JOl//11/H 
lli'OHJ3 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https : //www. nvwa. n 1/ onderwerpe.o.Lb iociden/fi pron il -i n-eieren/fi pron i 1 -vr~n-en

antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze-:

. . Maij 
Divisiehoofd van ndhaven, van de 
Nederlandse VoedseJ.:.-errwáF/;;;;;utoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

DAtum 
n augustus 2011 

Onze referentie 
NVWII/2017/? .l /8 
l7C0833 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-31 

201742376 

31298006 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument llo 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedse l· en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform ~ Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvlalc Con1umcnt • 
vell igheld 
laborotorlun• voerler & 
vocdselvcillghel<l 

Datun• beproevingt rapport 
10 augustus 2017 

Bcproevlng1rapport ID 
NVWNT3/')011/Q22·3 1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22·32 

201742378 

31297943 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Dlvl•le Con•um ent a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedseivcillghcld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
WWW.I1VWII. nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Dordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrlttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl•le Coru umcmt a 
velligheld 
L8boratorlum vocdeo &. 
voedselvelligheld 

Datum be procvlng1rapport 
10 augustus 20 l/ 

Bcproevlngsrapport JO 
NVWA/T3/2017/Q22·32 
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Di rectie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-33 

201742379 

31298014 

02 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrHtelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laborotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ingen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrappor t 
10 augustus 2017 

Aantal pag ina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerhel d l 

Nederlandse Voedsel- en 
Ware nautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform m Niet afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvl f iC COI11Uillcnt a 
vell igheld 
Laboratorium vo~dc o & 
voedselvelligheld 

Datum bep roavlnglnopport 
10 augustuG 20 I 7 

Beproev!nglr&pport 10 
NVWNT3/20 I ?/Q27-33 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrij f met UBN  en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeelt elijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locati e: 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l( len) 1, 2, en 3. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn bes luit en de toelichting 
daarop . 

Besluit : gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 11 augustus 2017 het afvoerverbod t en aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 1, 2 en 3 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummer en afkomstig uit 
deze sta l(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal( len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vr ije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds t elefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna li cht ik mijn besluit toe. 

directie Ha nd h aven 
divis ie Inspec tlo 

Catharljncslngc l 59 
JS LI GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
35'10 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWfl/20 17/7 t 78 
17E083'1 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van l1et door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dlre<:tlt! tii\ndlmvt.~n 
divisie Inspectie 

Datum 
ï/ <IU()w;tw; lOl/ 

Onz(~ n.~fenmtle 

NVWA//01//11/B 
llrOH:H 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke {blj)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpenLbiocidenLfipronil-in-eiereQ/fipronll -vrqg_en-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijve_n. 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rij ksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dircello Handtuwen 
divisie Inspoelie 

Datum 
n auouslus :;> OI / 

Onze referentie 
NVWII/:;>0 17// 118 
17E0834 

Pagina 3 van 3 



document 154

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017 /Q22-27 

201742386 

35465449 

1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Laborator ium voed er & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkerm aalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa. nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekemeld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsractor k=2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Contomant a 
valligheld 
LllbOrlltorlu 111 voeder & 
voedselvelligheld 

D~tum beproevingtrapport 
LO augustu s 20 17 

Beproevlnosrapport 10 
NVWNT3/20l7/Q72· 27 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Dat um monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-28 

201742387 

35495699 

2 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consume n t a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld 1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norml 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform m Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform R Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Conaum ent lla 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
vocdsclvclllghold 

Datum beproevlngsr11pport 
10 augustus 2017 

Beproevlngsn•pport ID 
NVWNT3/ 2017/Q22·28 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zakerr 

NVWA/T3/2017 /Q22-29 

201742388 

35465465 

3 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Di t beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wageningen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrappor t 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meeton~ekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k•2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meeton~ekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meeton~ekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Conaum ent A 
velligheld 
Laboratorium vooder & 
voedselvell igheld 

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 20 t 7 

Beproevin gsnipport JO 

NVWA/T3/'JO 17/Q22· 29 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer en 
UBN en KIP-nummer een verbod opgelegd op het afvoeren, in de 
handel en buiten Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten 
afkomstig daarvan van uw bedrij f. U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke 
opheffing van het afvoerverbod ten aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stal len en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locati es: 
Voor KI P-nummer

- voor de stal(len) 1. 

Voor KIP -nummer
-voor de stal( len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 11 augustu s 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 1 en KIP-nummer uit 
stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummers en afkomstig uit 
deze stal( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen . Deze sta l( len) worden verd er aangedu id met de t erm vrije stal( len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len) , en 
- het plu imvee en dierlijke (bij )producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handluwe n 
divisie Inspectie 

Cillharlj ncslngcl 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 113006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 11 

Onze r eferentie: 
NVWA/2 01 7/7 178 
t7E0835 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van l1ct door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(lcn) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de cicren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de cicren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de cicren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https : //www,.os.\:\'ê.,.D!LQnd erwerpgoLI:)igçiiJ~Q.Ifip_rQo.iJ..::jD_ce ie r~n/lip ro n i 1-vragen-en
<>nt""-oQrçlgo,ge_RJQkkee rde- begcjjygn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

directie Hitndh<'lvtm 
dlvlslt~ Inspe<tie 

O<ttum 
);) iHH)U!;luS JO!/ 

Onze reft~n~ntltl 
NVWII/201///J/H 
l/FOil:l') 
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• 
\li~~~?!!i_ef'd~an de divisie Inspectie nderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederland~• oriteit 

Be;oNaa'r-

----Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na vcrzending van dc7e brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de vcr7cnddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar . Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende be7waarschrlfl naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dlrcctlo ~tandh lwon 

divisie Inspectie 

Datum 
22 augustus 20 I/ 

Onze referentie 
NVWfl/70 1// /1/8 
17[083!1 
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/ 

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Min isterie van Economiscl1e Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-22 

201742372 

31951247 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdent ificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consume nt 81 
velligheld 
Laborotor lum voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Dat um beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 

1 legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k •2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' l egenda Wettelijke norm : 
a) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Divisie Consunlent a 
v elligheld 
Labor etorlu m voo•clcr 6 
vocd,clvolllullold 

Datum bc procvlngsrl!pport 
10 auoustu~ 20 11 

Beproevingtrapport JO 
NVWNTJ/10 17/Q12· 22 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum m onsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Mirriscerie van Ecouomisclle Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22· 30 

201742374 

31297951 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divis ie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvw!l.ni 

Cont actpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wageningen@vwa.ni 

Datum bep roevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter k • 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvlale Conaument a 
velligheld 
Laborator iu m voedet &. 
voedselvelligheld 

Datum bap roevlngarapport 
10 augustus 2017 

Beproevingtrapport 10 
NVWA/T3/ 1.017/Q22·30 
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> Retouradres Po~thu~ 4 1006 3540 1111 lltr!'(ht 

Datum : 22 augustus 2017 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel en 
Warenau tori teit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s)
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dier lijke (bij )producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffi ng van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw plu imvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locat ies: 
Voor KIP-numme

- voor de stal(len) 1, 2 en 3. 

Ik heb uw aanvraag beoord eeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 14 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme uit de stallen 1, 2 en 3 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummers en afkomstig uit 
deze sta l(len) weer mag afvoeren, in de hande l en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije st al(len). 

Let w el; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije st al(len), en 
- het pluimvee en dierlij ke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde st al( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handha ven 
divisie lnspccllc 

(" ,tlh.trljn !'~lno~· l ~'l 

J~ I I GG Utrct ht 
Po<,thu~ il 300 6 
1'>'10 1111 Ul•e~ht 

Contact 
Kl<1n t<.ont<l<.l (.<'lllllllll 

I 0900 0366 
I 088 ]}) 11 j l l 

Onze re re rc ntlc: 
NVWII/ 70 1//11111 
lil 08 J6 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een vcrbod opgelegd op het afvoeren, in de lli.mdcl en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)productcn afkmnstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(lcn) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Datum 
Û <l\I{)US(\JS }()!/ 

On:tc refcl'cntle 
NVWA/20 I l/71 /0 
tlf'OflJ() 
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Op de website van de NVWA staa l vcrmeld waar u dan ac1n dient l c voldoen. ?1c 
hiervoor https :) /www .nvwa .nl/ondcrwcrpcn/blocldcn/flpronl l ln-elcrcn/flpronll 
vragen-en-antwoordcn:Qeblokkeerdc-bcdrijvcn. 

De Staatssecretaris van Economische ?aken, 

( ~;.mens deze 

de d;v;s;e lnS]!!!.cUe, onde2el van d;recUe flandhaven, 
N~en warenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen Le~ weken na ver Lencllng van deLe brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deLe brief IS de verzenddatum . 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een drgltaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Jurid ische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dircello u a ndhavcn 
dlvls lo Ins poelie 

Datum 
V ,w gustu!. J 0 1 1 

Oou:c rc rcrcntlc 
NVWfl/70 11// 1/8 
I /I 0836 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Vocdc;cl en 
Warenautoriteit 
Millister ie va11 économit>che Zakeli 

NVWA/T3/2017/Q34-ll 

201743914 

35466935 

1 

15 augustus 2017 

16 augustus 2017 

16 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentifoceerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvlale Conaumc nt e. 
velligheld 
Laborotorlum voedc• & 
voedselvel ligheld 

VItae, gebouw 12J 
Akkermooisbos 4 
6100 WO Wageningen 
l'ostbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contiletpersoon 

1 
I OIO 75/32 99 
vwa. wl'lgenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
I 7 augustus 2017 

Aa ntal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Param eter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

n.a. 

Meet 
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel en 
W<Henautoriteit 
Mi11h1erie varr Economi~che Zakerr 

Wettelijke 

norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 2 bij de berekening van de geéxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1661/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Oereldlng en behandeling van levensmiddelen, artikel 17, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (CG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Dordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform * Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl• lo Con•umont a 
volllghold 
l aboratorium voerlet & 
voedselvelligheld 

o ... tuou be proovlngarapport 
11 nuoustus 20 11 

Boproovlng•raopport 10 
NVWNTJ/20 1/ IQ 14 l I 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncdcrland<;c Vocdc;c l en 
War c n~wtor i tcit 

Milli!~ Cerie VC/11 ECOIIOIIIi~c/re Zakeli 

NVWA/T3/2017 /Q24- 10 

201742489 

36469759 

1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl1la Cool unoe nt e. 
velligheld 
I ~borotor lum VO(•dco & 
vo~dselvcll l ghcld 

VItae, gebouw I 7 J 
Akker ma~ lsbo~ 4 
6/08 wo W~QCIIIIIQ('II 

Postbus 144 
6 700 AC Wogcn hrgl'n 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
r 0 10 7 ~ 7 32 99 
vwa.wagenlngen(l.bvwa.rol 

Dlltum be proevingsnipport 
11 augustus 20 I 7 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 
Meet-

Paramet er Resultaat 
onzekerheid ' 

Fipronil 0,011 0,0055 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel en 
Warcnautor itcit 
Miuiscerie van f:conomi\chc Za keu 

Wettelij ke 
norm 1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkmgsfactor k 2 IJij de IJet ekcnlng van de gei!xp<mdecrde mrctonzekerhcld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188 1/2006, geconsolideerde vet sle. 
b ) Maximale Limiet vastgesteld " ' hel Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensm iddelen, artikel t l , eerste lid , 
zoals gei!ffectucerd In het Interventiebelcid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening ([G) 396/2005, geconsolldcl!nle versie. 
' Legenda Oordcel 
Conform ~ Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzoch te monster voldoet, rekening houdend met het toepasslngsgeiJied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Dlvl1le Con1ument a 
velligheld 
L~IJorntorlun t vo~tlr t & 
vocdselveiiiQht•ld 

Datum bcproovlngsnopport 
11 IIUQUStliS 201/ 

Bcprocvlno•rappot·t 10 
NVWN13/1011/QJ4 10 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncclcrlandc;c Voedc;<' l en 
War cnaulorilcil 
Miuiscetie van Economische Zerken 

NVWA/T3/2017 /Q24-11 

201742490 

36469775 

2 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvi1IG Conauno t~ o ot e. 
velli gheld 
Lnllorolorluno vocdco & 
voedselvelligheld 

Vllac, Q!'l>ouw I J I 
Akke11 nauhlJos 4 
6 /08 WB Wa!J!'11111Q(' 11 

Postbus 144 
670 0 AC Wag~nlngcn 

www.nvwn.nl 

Cont actpersoon 

l 
r 070 757 J2 99 
vwa.wagcnlnocnlijlvwa.n l 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 20 1 7 

A;uotal poglna' s 
2 
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Ncdcrla ndsc Voedsel en 
Warenautoriteit 
Minfswrie van Economische Zaken 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 

Fipronil < LOQ 

' Legenda meetonzekerheld: 

Meet - W ettelijke 
Eenheld 

onzekerheld:;..1_ ...;nc.:.o=..;rm;.:..;...1_ ------

0,005 mg/kg 

Oordeel1 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 2 lil) de bereken ing Vdn de geó!xp<u>dcc• de meetoollekerhcld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maxomale Urnlet vastgesteld in het Warenwetbesluot Bereiding en bellandelong van levensmiddelen, <J ot lkel t 2, eerste Itd . 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettehjke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrirtelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zij n geheel. 

Dlvl• l c Coo,.ument a 
velligheld 
I al>or3too hJn> vo~olr o t\ 
vood~elvc lllgheld 

Daturn be proev ingsnipport 
11 11ugust us 20 1/ 

Bcproevlngar apport JO 
NVWNTJ/l011/QJ4 11 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrechl 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncdc rland~c Vocdc;c l en 
War cnaulor ilcil 
Miuiscerie va u Ecouomische Zake u 

NVWA/T3/2017/Q24-12 

201742493 

36469791 

3 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1lc Consume nt a 
velligheld 
Laborato rium voccl cr l\. 
voedselvelligheld 

Vi tae, oebouw l lJ 
Akkermoalsbo~ 4 
6708 WO WaCJcnlr rgl'" 
Postbus 144 
6700 AC w~ocn lngcn 

www.nvw!l. nl 

Contactpers oon 

T
r 010 751 32 99 
vwa .waoenlnoen((l>vwa.nl 

D11tum beproevingsnipport 
11 augustus 201 7 

Aantal p agina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-W V649 v3 

Param eter 

Fipronil 

1 Legenda mcetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet

onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel en 
WarenaLtlOl i teil 
Minlscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm1 

0,005 

Eenheld 

rng/kg 

Oordeel) 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k • 2 b ij de bcrekenln<J van de geêxpandccrde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul taat. 
1 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, ar·tlkel 17, eerste lrd, 
zoals geëffectueerd In het Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005. geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend rnet het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Conaument • 
ve lligheld 
I atJorlltorlurrl voNIN 1\ 

voedselvel l igheld 

Datum beproevlngsrapport 
lt ftUQU~tU~ 20 l / 

Beproevlngsrapport lD 
NVWNfJ/20 1//QH 17 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-numme een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 12 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze sta l(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let w el; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije sta l( len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit t oe. 

directie Handhaven 
divisie Inspoctl 

Catharl jncslngc l !>9 
35 I J GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrurr• 

T 0900· 03SS 
F OSS 2/3 33 3 11 

Onze referentie: 
NVWII/20 17/7 17S 
l7EOS39 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkornst:ig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het piLillnvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de cicren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de cicren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door· middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-i-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie H<tndhiWtm 
divisie lllSJH~cth~ 

Datum 
)) iHil)\ISl\IS )01/ 

Onze refen~ntJe 
NVWA/)01//11/H 
l/1-0B:l'.l 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipronil of fipron il onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. n 1/ onderwer~n/bi ociden/fipron i 1-in-ei e reoLfi PIQDi 1 -vr~en-cn

antwoorden-geblokkeerde-bed_djven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze~ 
i.o . 

rs. .G. Maij
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, 

~ fiéise Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrlfl stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle . Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divis ie I nspeetic 

Datum 
22 augustus 20 1/ 

Onze rererentle 
NVWII/7011//l/8 
17[0839 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q24- 22 

201742584 

35460023 

Stal 1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

D11tum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

A11ntal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

• Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet 
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngstactor k• 2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Olvlslo Con • ument t1o 
velligheld 
Laboratorium vocdN & 
voedselvel ligheld 

Oatuou boproovlng1r11pport 
11 augustus 2017 

Boproevlngsrapport 10 
NVWNT3/'JO 17/Q24· 22 
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> Retour.tdrcs Post bu~ 4 l00b 3~'10 1111 Utr c•c h t 

Datum: 22 augustus 2017 

... ~ .... 

Betreft: gedeelte opheffing afvoervcrbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Ncdcrl ;mdsc Vocclc;cl en 
War enaulori tcil 
Mi11isceri<' vnr1 r:co11ornisclre Znken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KI P-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer  

- voor de sta l( len) 1 

I k heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 13 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal( len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor : 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len) , en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit t oe. 

d irectie HiHld h :wen 
divis ie lnspocth.l 

( olthMijnC~IIIÇ)!'I '>1) 

l'>ll GG Utt<•cht 
I'O•oltHI~ 'I 100(, 
1'>'10 1111 Ulrct lol 

Con tilel 
Klrl ll l fO il ltH l <.t...'ll t r tllil 

I 0900 OJUR 
I Otlfl )) l 3 l 1•1 

On:w re fe rentie : 
NVWII/ 10 11/ I IIH 
lil ()6•10 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (IJij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) ver·mengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang n·ret is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-i-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
"}_)_ fi\J{)liStll!; /OI J 

Onze referentie 
NVWA/?.017/Il?tl 
i/UHHO 
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Ve rvolg 
Indien u van mening bent dal In uw pluimvee en alle dier lij ke (blj )proclucl cn 
daarvan geen fiproni l of fipronll onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staa l vcrmeld Wddr u clan aan el ient te voldoen. Zie hiervoor 
https :/ /www. nvwa .nl/onderwcrpcn/blocidcn/flpronil In c lr rcn/flpronl l vragen en 
antwoorden:geblokkeerde-bedrijven. 

Do. Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

'Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederfandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezw aar 

Als u het niet eens bent mel deze beslissing, kunl u binnen zes weken na vcrtending van deLe brief 

dtgitaal of schri ftelijk een bezwaarschr ift indienen. De datum bovenaan deLe brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschri ft kunt u indienen via mljn.rvo.nl/beLwaar. BiJ een digitaal beLwaarschrift sl uurl 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per posl na. 

Als u schri ftelijk bezwaar wil t maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdtensl voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 402 19, 8004 DE Zwolle. BIJ een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee mel uw bezwaarschrift. 

dircello ~1 .1ndhavon 
d lvl, lu Insr oetic 

Ootum 
}) ,IIOC)Il'•lll'• }0 1 I 

On7o rotere ntie 
NVWII/ )0 l ///110 
I /l 00•10 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncdcrl and~e Vocd~cl en 
w.11 cnaulot i te iL 
Mill hWtie VCIII ECOIIOIIIÎ\the Zetkeil 

NVWA/T3/2017/Q24 - l 

201742442 

35457131 

stal 1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monst er. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrHtelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij i n zijn geheel. 

Olvl• lc Contu one nt llo 
velligheld 
lnhoootoolurn voe<ler I'< 
vnr dSI'IveiiiQiwld 

Vll tH!, Ql'l>OIJW lll 
1\kkcronMI~hos 4 
()1011 WO Wói!)PI1111Q('n 
Po!.tlJus 144 
6700 /IC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 

r OIO 75 7 32 99 
vwa.wag cnlngcoo(Snvwa .ool 

Datum b cproevlrogso apport 
I I a UQUSIUS 20 I 7 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 
Meet-

Parameter Resultaat 
onzekerh eid' 

Fipronil n.a. 

' Legenda meetonzekerheld : 

Ncdcrl,l ndsc Voedsel c11 

WarcnauLOritcit 
Mi11imrfr van Economische Zakeli 

Wettelijke 

norm1 

O,OO!i 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

Oe NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 2 bi) de lJcrckcnlng van dt! gel!xpandccrde rncctonz!'kcrhcld varr het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (CG) L88t/2006, gew nsolldeerde versie. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld In het WarenwetlJesluit Oerelding en behandeling v~n levensmiddelen, artikel 12, eerste l id , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/1005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en cle 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Olvl• le Cons ume ut a 
vellighe ld 
13borotorhnu vor•dr•• ~ 
voccl•.clvel llgholcl 

Datum be proe vlug•n•pflOrt 
l l augustu~ 701 / 

DeproevlngsrapvorliD 
NVWA{Il/20 l i /QJ4 I 
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• Hc to ur,Hircs Po~UHI~ ~ lOOb J'J~O 1111 U lil'! ltt 

Datum : 22 augustus 201 7 

L1t;oo.""" ... .JII 

Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod c icren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nede1 kmdsc Vocclc;(•l en 
Warcnauto• iteit 
Miniçcerie VC1 11 FCOIIOIII içche Zakeli 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van plu imvee en de dierlijke (bij)producten afkom stig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locat ie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal( len) 1 en 2. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelicht ing 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 14 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 1 en 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van d it KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal( len) worden verder aangeduid met de term vrije stal( len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit va n 
de geblokkeerde sta l(len). 

U bent hier reeds telefon isch van op de hoogte gesteld. 

Hierna li cht ik m ijn besluit toe . 

directie 1111ndh;w e n 
dlvl~ le (ll ~pocll u 

( ~l ti i ,U i jl l(11o iiiÇJf' l 1J<) 

1'11 l ( ,(, lJtr<'cht 
l'o•.tllu•. •1100C. 
1'••10 11/1 lJi rPd>t 

Cont.1ct 
KltU \t(Ofll,l(l(('fllf , lfll 

I()<)()()() lllll 

I OUH )) I I I 1~ 

Onze r c fc rcntlc : 
NVWfl/ /0 1///1/H 
111 on~ 1 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren/ in de ll<1ndcl en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)productcn afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was hel sterke 
vcrmoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil In zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van cicren afkornsU9 van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor cicren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalnivcau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

diractie Handhaven 
divisie Inspectie 

oatum 
')) ii\J\)ll!;\US ~OI 'J 

Onze referentie 
NVWA/)017/11/B 
!l!:Ofltll 
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Ve rvolg 
Indien u van mening bent clal in uw pluimvee en él llc cl Ier liJ kC (blj)procluc ten 
daarvan geen fiproni l of fipronrl onder de MRL wor cll flélngetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVW/\ om cle mailtr egel ' n op te In ten heffen. Op cle 
website van de NVW/\ staa t vcrmeld waar u ciclil aan cl rent l (' voldoen. I r<' hier voor 
https :/ /www .nvwa. nl/onderwcrpen/biOCiden/flpr onil In e1c1 cn/fipr om i vragen en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staat ssecretaris van Economische ?aken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd van de d1visie Inspectie, onderdeel van du cetie 1/andhaven, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

van cle 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bmnen t cs weken na vcrtending van dc te bncf 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan dete brief is de vcrLenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Brj een drgrtaal beLwaar schnft stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuur t u het ondertekende beLwaarschrift naar de Rrjksdrcnst voor 

Ondernemend Neder land, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. BiJ een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschnft. 

dit cc tic tl.lnclh.wcn 
elivisie Insp oetic 

Dillum 
)) .ruqu•.tu~ I 0 l/ 

Onrc rcrcrcnllc 
NVWII/)0 I// /1/H 
I /I OH~ I 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

NNic•t lët ncl-;c VcH'd<;t• l c•n 
WiJ t cn il u tOt itcit 
Mirti'>Cetir VCIII ECOrtOIIIi\c/t(' ZCikert 

NVWA/T3/20 L 7/Q24 -2 

201742447 

35457166 

stal 1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resul taten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvls itl Con sume nt a 
velligh eld 
1 t11JOi tllO•I'-Jm vo~d('f f• 
VO~II 'o~lv~ili(lh~ill 

Vil< I!', IJ!'buuw l J l 
1\kk<-• '''•ltlhhus 4 
6/0U Wil Wd()f'nlnyt•n 

b/00 AC W.Jgrnhog<•n 
W\VW , IIVWt\. 111 

Contact p ersoon 

I  
I OIO 75132 99 
VWtl.W~l{J('III IIÇ)f'II(~VWd . fll 

D11tum b eproevlngsr11pport 
I I illiCJU~lu< 20 I 7 

Aantal pagina's 
} 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

n.a. 

Meet

onzekerheld' 

Nt•dcrl ,rnd'>c VoNI'>l' l t' ll 

W.Hcll.1Ul01 ill' il 

Miui\ll'l i!' vun Fcouomhdre Zukeu 

W ettelijke 

norm2 

0 ,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWIIgetJrulkt een dekkingslat tu r k 1 tJrj de b~r ckcnlng v~n de C! Ct1XrMndecrdt• nlt•t•tonn•kerheld V dil hr l 
gerapporteerde resultadt. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (LG) 188 1/ J OOu, gecon~ollrlcc r dc Vf'r ~l c. 

b) Maximale Urnlet vastgesteld 111 het W.rrenwetbcslull Ot•rt•hllny en b!'h.rndcllng v.rrr l!'vrn~rnlddl'l<• n, drtlk~ l r>. <'<'I SI<' lrrl , 
zoals geéffectueerd in het lnter ventrcbeleid NVW/1. 
c) Maximale Limret vastgesteld In Vcrordenrr>Q ( I G) 396/700'>, gcconsolicl <•c•rdc versie. 
' Legenda Oordcel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdr ncl rnet het to<'rMsslngsg<'blcd en dr 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepasslngsgcbred en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke nonnen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Cun• urnent 1\ 
ve lligheld 
I otbor.tlOi hllll Vtwd ~"' ' f\ 

vord•.r• lvriii1JIIt•lr l 

Dalurn bepro avlngarftpport 
I I auou •.h " JO I / 

Dcproevlng$rftpport ID 
NVWII/ 1 1/}011/Q/4 J 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nt•dcii J nd c;c Vm•d<;t'l <'11 

W.H cnauto1 itc it 
Milli\C C!IÎC! VCIII FWIWIIIÏ~(/J (' Zakeli 

NVW!I./T3/20 I 7/Q/4 -5 

20 174 246 1 

35457141 

stal 2 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uits luitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentlfoceerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Olvl• le Con suone nt e. 
vellighe ld 
l t11)01tllWIUII1 VOl'd (•r ". 

vo~dsrlv~lllo lorld 

Vll<Jt' , ()l'llllUW I / I 
1\kk(•r rn,t.thbo o:. 4 
6/0U Wil W ol (jt'llii iiJI' II 

Po t.tbu'. 14" 
b/00 fl{ w.ogt•lllll\1<'11 
www.ovw,l .nl 

Contactpersoon 

I 

r OIO I'> I 31 99 
VWê) , Wrl(J!'flitl(J PIHrflvw._t ,l l l 

Datum b eproevlngsr appoo t 
1 1 ~U(IUSI US 20 I / 

Aant.ol p aglni>'S 
] 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzeker held : 

Resultaat 

n.a. 

Meet 

onzek erheid' 

N l'd l• tl .md~e Vocd..,el en 
W.11 cn.1uto1 iLcit 
Milli~Wrie VCIII tCOIIOIIII\( /r(' /cl kt'll 

W ettelijke 
norm> 

0,005 

Eenheld 

mg/kq 

Oordeel ' 

Conrorm 

Oe NVWA gebru ikt een dckkrngsfdt tor k J biJ <I<' bcrek<•nlng van dt• Q<'<'• l '•"•deN dt• "'<'l'lOnl!'k<•rhcod vJn ht'l 
gerapporteerde resu lta~ t. 

' Legenda Wettelij ke norm : 
a) Maximale Lim iet vastgesteld 111 Vcrordening ( I Ci) t38 1/]00&, getonMiihlc•rrdc vr c sre. 
b) Maximale limiet vastgest eld 111 het W<Jremvetl>P,Iuot n cr cldlruJ en br h.11ulcllng v<1n IPvt•n, roo ld<lc•h•n, <Jrlok<•l IJ, ' ' ''""' 1111. 
zoals geëflectueerd 111 het Interventiebelcid NVWA. 
c) Maximale Lrrniet vastgesteld In VcrorclerunQ ( I Ci) 3'>6/]00~. g<•consohdpo•rdt• vcr ~ot• . 
1 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte noonster voldoet, rekening houdeud rnet het toep,tSSIIliJ ~9<'hic<l t•n clt• 
m eetonzekerheld van de method e, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rek ening houdend met het toe jJiJssmgsgebred en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelij ke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvlale Con aurnent a 
v elligheld 
I ft h OI IllCl l hll t l Vtlf't l l'l 1\ 

VON I•,t•l vt•ll lyiH•hl 

O"tun1 b eproeving• • ft JJport 
11 dUIJII'oiU\ 20 1/ 

o.,,,. o evlngsr'"PJ'OI t l O 
NVWN I 1/ )0 11/(/Jtl '> 
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~ ltc tour.rdr t·~ Po,lh<l'· ' I lOOt. 1'••10 flfl llt t~•c hl 

Datum : 22 auguslus 2017 
Betreft : gedeelle opheffing afvoervcrbod cicren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nt•dcri,H1dc;c Vocdc;cl en 
W,u <' nilutoritcit 
Miniçrrr Î(! van F.corwnri\clte Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-numme
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de vo lgende locatie: 
Voor KIP-nummer 

- voor de stal(len) 1. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. ln deze brief leest u mijn beslu it en de toel ichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 13 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierl ijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mij n besluit toe. 

directie Hondhaven 
dlvl~lc Insv eetic 

Cnlll ,lfl )lll",IC1(JCI ~C) 

1'> 1 I t.G Utrecht 
l 'o~tiH •~ " 30 06 
l't•W /lfl lllrc'c hl 

Contac t 
Kldfl l<.OI\l tl <' h .t..• ntr u111 

I 0900 OJ88 
I 088 11)) I )11 

Onze re ferentie: 
NVWfi/} Oll/ 11 18 
l /1 0811 ) 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op tc leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bcdr·ijf de schadelijke stof fipronil In zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van cicren afkornstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
?J illt{IUSlliS ){) 17 

Onze rererentle 
NVWA/2011/lllH 
lll:OHI\7 
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Vervolg 
Indien u van menmg l>enl dal in uw plu11nvee en dil<' dr<' tliJk<' ( I>IJ)pr odu< l en 
daarvan geen fiproni l of frpronrl onder clc MIU wordt nnrtq<'tOOild kuilt u <'<' ll 
aanvraag rncliencn brJ de NVWA om de nwalrcgclcn op l <' l r~ l rn hr fl <' ll . Op <Ie' 
website van de NVWA staal vcnn c ld waar u clan ac1n cl tcnl te• volciO<' Il / te' l tl<'t voor 
https :/ /www. nvwa . nl/ondcrwcrpcn/blociclc rt/flpr onil In cl<•r cn/1 rpronll vrtlgcn c•n 
antwoorden -geblokkeerde-bedr ijven. 

De Staatssecrcta r is van Econom1sche 7r~ kcn, 
Namens deze: 
i.o. 

Ds. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie rnspecl'ie, onderdeel van clll ecllc liane/haven, 
NecJ.!Wands~llóédsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

van (/(' 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen tes weken na vcrtending van dct.c brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indrenen. De datum bovenaan de te brief Is de vertenddatum 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. BIJ een digitaal bctwncJr schrrft stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopre per post na 

Als u schrlftehjk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarscllrrft naar de Rljksdrenst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Brj een schriftelrjk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

tllrm 1111 ll ,lndhavcol 

t llvl\hl lll ~ f iCC I Ic 

01\(11111 

) J ''"''"'''"'• 10 IJ 
On {O rorc1r o ntlo 
NVWfl//0 I 1//1/U 
1/l 011•1) 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monsternam e 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

N<•dr ll .1ndo,l' V<H'cl<.t'l en 
W ,IJ Cil.llllOI iteit 
Milli~ WI ie VCIII F.toiiOIImdtr Zakeli 

NVWA/T3/20 l 7/Q24 -23 

201742585 

35460074 

Stal 1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvls lo Consuouont 1\ 
vo lligheld 
Lnhoo MOo hom VOCCI(•o 11< 

VONh~lv~illg lor•l(i 

vu.or. u••bouw 11 J 
1\kkt-II IIMI~hO~ 4 

(J /OU Wlî Wd<Jt•nlnV"" 
l'o~rb~r •, 144 
h/00 /IC w~ocnrnuen 

www nvwa.nl 

Co ntOJetpersoon 

I 
I ()/() 1'>112 99 
vw.l.woqc-nlngl•n(çl)vw ... l. lll 

Ofttum b eproevlngsnopport 
1 l augustus 20 I 7 

Aantal p;,glna's 
7 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV64 9 v3 

Pa ra meter 

Fiproni l 

' l egenda mceton7ekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Me et
onzekerheid ' 

Ncdcrlilndsc Voed<i(' l en 
W.11 cn c~ ulorilc il 
Mirri\Cet ie varr Fcorromhche 7akerr 

Wettelijke 
norm ' 

0,005 

Eenheld Oorde e l' 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 7 IJIJ d<' IJerekeaung van de qa•t1 Xpdndeo'rd~: meetonzekerheld Vdfl het 
gerapporteerde resultaat. 
> Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Urnlel vastgesteld In Veror cJenhog ( I"G) 1881/2006, gcconsolldecotle verst<'. 
b) ~1axima le limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Ocreldlng eu bPh~udc llny v,uo levensmlddt>len, .orllkcl IJ , cc"te lid, 
zoals geëffectueerd In het Interven tiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld In Verordening {CG) 396/2005, gcconsolldcNda• versie. 
' Legenda Oordcel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied eu de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelij ke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvl• le Co nsu m ent a 
velligheld 
I dborotorlunl vm•dcr S 
VQ('()s~ lv~I IIQiu•lll 

Datum beprocsvlng " " ' I'POrt 
11 auou~tu~ 20 t 1 

Ocsproavlngsrappor t JO 
NVWN I 3/2011/Q14 11 
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> Re tou radres Pos tbt" ~ 1006 J'>tlO 1111 Ut• <'< ht 

Datum: 22 augustus 20 17 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederl andse Voedsel en 
Wa renautoritei l 
MinisC<'rie van Economisclre Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlij ke (bij)producten afkomsti g daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere sta llen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l(len) 1, 2 en 3 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze bri ef leest u mij n besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 13 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 1, 2 en 3 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal( len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal( len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eiere n afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal( len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

d irect ie Hilndluwcn 
elivis ie Inspectie 

( tl llhll lji i('~IIIÇI<'I '>'l 
) '> 1 1 (;( , UtiC(III 

Po•.tiJw, ~ JO(l(, 

J'ot!O 1111 lltrct h t 

Contact 
Klctn t ('OIIldc.l((•ll{t \llfl 

I 0900 0108 
r 080 l ) 3 J J 1~ 

Onze r e fe rentie: 
NVWII/ 10 11/ 11 /ll 
I/L08tJIJ 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelcqd op l'lCl <Jfvocren, in de handel en builen 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de sclladelijl<e stof fipronil In zicll op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van !let pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL. voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dlrcc:tla H<1ndhaven 
divisie Inspectie 

Oi'ltum 
n ,,u\Jw;tw; :.>Ot7 

onze retorentic 
NVWII/?O!l/7!7B 
t/Ul!l'l'l 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dal in uw pluimvee en alle tllerlljke (bij)pr och1 Cl (' l1 
daarvan geen fipronil of f ipron rl ontlcr de MRL wor cfl aangetoond kunt u cc•n 
aanvraag indienen brj de NVW/\ om de maa lr cgelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vcrmeld W cl<H u dan acln elient te voldoen. / ie IHNvoor 
https:f/www.nvwa.nl/onderwcrpen/brocidcn/fipt onrl in cicrcn/fipronrl vri\gcn en 
a nt~oorden -_geblokkeerde-bed rijven . 

De Staatssecrclans van Economische /aken, 
Namens deze : 
i.o. 

Dr . N.G. Maij
0 visiehoofd van de ~tJSpectie, onderdeel van elirectie Handhaven, 
Neder/a 'S~ Vot=lJSe/- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u hel niet eens bent met deze beslissmg, kunt u binnen 1es weken na ver Lendeng van deze bnef 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de veeLenddatum 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indeenen via mljn.rvo.nl/bezwaar Bij een drgetaal beLwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brref mee als POF-bestand of u stuurt een kopte per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u hel ondertekende bezwaarschrift naar de Rejksdeenst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bej een schrrfteiiJk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dlroctlu llnndhnvo n 
divisie ln~vct~hl 

O,ttunt 
J) •lleljll~lll'• )() 1 / 

Onze rClfcrcnllc 
NVWfl/ / ll i // 11 /H 
1/1 01-1 11'1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncdcrlandc;c Vordc;cl en 
Wélrcn ~w tor i tc i t 

Miuhcerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/ Q25-15 

201742922 

35460154 

Stal 1 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resul taten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl1l c Con• urnc nt 8o 
vellighe ld 
LniJoralollun l vocclco & 

vocdsrlvclllOII!'Id 

Vitoc, ucbouw t l J 
AkkCIIII~.ll ~bOG 4 
670U wo W,lQI'IIiiiQCII 
J>ostbus 144 
6 100 AC Wuocningcn 
WWW. t1VWJ1. n l 

Contactpersoon 

T
r 010 1~1 n !I<J 
vwa.wagenlngcotl\flvwd.lll 

Datum bcproevlngsrapporl 
t I augustus 20 I 7 

Aa n tal p agina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 
Meet -

Parameter Resultaat 
onzek erheid' 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonlckerherd. 

N(•dcrl ilndsc Voccbcl en 
Wa1cnaulo1 i teil 
Milt i\ let i!! van Economische Zaken 

W ettelijke 
normJ 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsractor k • l brJ de bc~t·kcntng V <lil dl' o•·~K tMndrerdc meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul tadt. 
> Legenda Wetlelijke norm: 
a) MaKimale Limiet vastgesteld In Verordeniii!J ( I G) 188 1/2006, gr<Oil\OIIdcl•rde Vt't\le. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld In het W,Jrenwctbe~l ult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWII. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (rG) 396/1005, <,eco rr~ollciP~rd t• Vl•rsie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend rncl hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmet hode(n) kan door de opd1'11chtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrll'telljke toestemming van het NVWA labo1'11torium gereproduce~rd, 
gepubliceerd or verdeeld worden; tenzJJ in ziJn geheel. 

Divisie Co11sumeut 6 
v elligheld 
I nborotor lunr VOt'!lcr l!o 
voedselvellig held 

Datum beproevlngsn•p port 
11 auoustu:. 70 11 

Beproevlngsrapport l D 
NVWNT3/20 ll/Q7~ I ~ 
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Directie I landhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 4 3006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monsternam e 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse VoC'cl ~cl rn 
W.H t'llolu tor ilcit 
Mim~reric va11 f:corW11115dl(•/.crkcn 

NVWA/T3/20 L 7 /Q25 - l 6 

2017429 24 

354601 46 

Stal 2 

9 augustus 201 7 

10 augustus 201 7 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betr ekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrlrtelljke toestemming van het NVWA l aboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvls lo Con sumen t a. 
vo llighe ld 
1 nllor~lorlum vo~dN & 
vot•<lselv~lliUiield 

Vlto~e, gebouw i Jl 
1\kkenna~l<bo~ 1\ 

6/08 WU WMJenlngcn 
l'os ibur, 11111 
6 700 1\C w .• genlngen 
www.nvw(_\ .nl 

Contactpersoon 

T 
r 070 757 32 99 
vwa. W<lQCIIiii(JP<l libvwa.nl 

Datuni beproevlngsr apport 
I l augustus 20 I I 

Aantal pagina's 
7 
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BEPROEVI NGSRESULTATEN 

GC- Methode : CHE0 1-WV649 v3 

Pa ra mete r 

Fipronil 

' Legenda rnectolllcker held : 

Resultaat 

n.a . 

Meet
onzekerheid' 

Nl'dl'll,mclse Vot'<l \<'1 t'll 
Wili'Cil<llllOI ilc i t 

Mill/\1('1 ie VWI FCOIIOIIIÏ\Che Z(lkcn 

W ettelijke 

norm' 

0,00~ 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel ) 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsrdctor k 1 bi) de berekening v~n rle gce~p.llldcr' rllt• mectonzekcrh~lrl van het 
gerapporteerde result<Jat. 
' Legenda Wetlelijke norrn: 
a) Maximale Limiet vastgesteld 111 Verordenong ( (G) 188 1/2006, gcwnsolldcéHic vrrsoe. 
b) Maximale Limiet vastgesteld 111 het W<~renwctbcsluit Oereldrng en behandelh>g van levensnold<l<'len, drllkel I J, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het lntcrvenliebclciCI NVWA. 
c) Maximale Limiet vast(Jesteld In Vcrordening (EG) 3%/7005, geronsolrdet•rdc vcr çlc. 
3 Legenda Oordeel 
Conrorm ~ Niet arwl)kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend rnet het toep<~ssongsgebled en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conrorm = Arwljkcnd. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

lnrormatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorargaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd or verdeeld worden ; tenZij In zijn geheel. 

Olvlale Consum ent & 
v elligheld 
I otbOrdtOolum VOI'!It•o & 
vocrl,cl vciiiOhelrl 

Datum beproevlngsr apport 
11 n11Q l1Sl\IS 20 I I 

Ucproevlngsrapf>Or l tD 
NVWNll/lO LI!QJ~ 11> 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

N1'dC'rl .1nd\<.' Vol'CI, el l' ll 

W.lr t•n.1utor i telt 
MÎIIi\!eiÎe VCIII rtOIIOIIIISc/H' ZHkfll 

NVWA/T3/20 17 /Q25- 17 

201742926 

35460111 

Stal 3 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resul taten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con SUIIICnt a. 
vc lllghclcJ 
I ,,hOrr,torlull' vot'tlt'f ~' 
vocd~~ lvclllgl lf'ld 

Vll~e, oellouw l H 
likke i ll\IIJ ISIJOS 4 

6108 Wil WoiUI'IIIIIfJell 
l•osthus 144 
b/00 liC. W~QI'IIinoen 

www .. ,vwa.nl 

Contilctpcrsoou 

t

r 010 75117 9'! 
vw.1 .waoe•llnuen\dlvwc~. • • l 

Datuno bcproevlngsrapport 
1 t augustus 70 1/ 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legendil rnectonlekerheid : 

Resultaat 

< LOQ 

Meet

onzekerheid' 

NL•dt·rl.md'>t' Vorehel en 
W ol I Cll rllllOI Îlcit 
Milli\ll'l i(• VOII llCOIIOilli~c/re 7akCII 

Wettelijke 

norm' 

O,OO!J 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Co11fo1m 

De NVWA gebruikt een dekkhtySI<Jctor k } biJ de bcoekening v,tn de CJ••l'xpdnclc•crd<• III<'Ctunzck~o hcod v.on hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Veroo denlot\J (fG) 1881/2006, gelOn>olideeode versie. 
b) Maximale Limiet v~stgcsteld in het Wao cotwc:thc~h oll O~relding e11 behdotdellno Vdll lcven~mhJdclcn, •to tlkei IJ, eerste llrl , 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verortl ening (fG) 396/2005, gcconsolidf•tmlc VNSic. 
' Legenda Oordcel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelij ke nonnen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassmgsgeblcd en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consun1eut a 
v<~lllgheld 

l t\IJQr jtlUI hlltl VOt'dPI l'ti 
vocd•ot• lvclllyhcld 

OO>tum l.Jeproevlng$rllpport 
11 auou~tu<. 20 1/ 

Deproevlngsrapport 10 
NVWNIJ/>0 11/QJ~ 11 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer  een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 
pluimvee en de dierl ijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren . 

U houdt uw plu imvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie : 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de t oelichting 
daarop. 

Besluit : gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 12 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangedu id met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor : 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomst ig uit van 
de geblokkeerde sta l(len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte geste ld. 

Hierna l icht ik mijn besluit toe. 

directie Ha ndhave n 
divis ie Inspectie 

Catharljncslngc l !>9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
35110 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7 178 
17E0846 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van l1et pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dln~cUe fiandhàvNI 
divisie lnspeclle 

Dat.um 
n <IU(Ju~;tu~; lOl/ 

Onze referentie 
NVWA/lOl//11/H 
1/1 ()i)l\(i 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipron il of f ipron il onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eieren/fiproni I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
amen"Slleze: 

rs. 1j 

Divisiehoofd van de divisi!!J!lsp ie, onderdeel van directie Handhaven, 
Nederlandse oe€iset=êil Warenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze br ief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn .rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na . 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhave n 
dlvlslo Inspoetic 

Datum 
22 augustus 20 17 

Onze roterentic 
NVWfl/20 17/7 l78 
1 7E08~6 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie va11 Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q24-17 

201742579 

35463574 

01 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdent ifi ceerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelij ke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

n.a. 

Meet 
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel3 

mg/ kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend . Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het t oepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Olvl1le Cons ument & 
volligheld 
Labor ntor lum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
11 &ugu-tus 20 1/ 

Beproevingsnipport JO 
NVWNTJ/ 20 l 7/Q24- l 7 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere sta llen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 12 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal( len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
divis ie Inspec tie 

Catharljncslngol !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 1\f\ Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 273 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWII/20 1//7 178 
17E08'18 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de l1ande! en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te legejen was l1et: sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zicl1 op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dlrectlt~ Hiuldhavon 
divisie Inspectlt~ 

Datum 
)} iHJ(jW)[!J'i /{}] / 

On;w reh!renllc 
NVWA(IOJ///1/!l 
I AO!l•W 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpeflLPiocid enLf.i p ronll - in -eieren/fi pron i 1-vré!Qen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
,...- Namens deze: 

Divisiehoofd va an directie Handhaven, van de 

oed e-en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een dig itaa l bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nl/ bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
dlvls lo Inspectie 

Datum 
V augustus 701/ 

Onze referentie 
NVWfl/20 1/// I 18 
17[0848 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q25-6 

201742765 

35463056 

1 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldent itieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Conloment a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet -

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde result aat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals gei!ffectueerd In het Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1 le Con1ument a 
v elligheld 
L11boratorlum voeder &. 
vocdsclvcll lghcld 

Dat u m beproevlngnllpport 
11 IIUOUStUS 10 ll 

Beproevlngsrapport 10 
NVWA/T3/20t 7/Q25-6 

Pagina 2 van 2 



document 164

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte ophcffinq ilfvocrvcrbod cicren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederhndse Voedsel-· en 
Wa rcnautori teil 
Minil"lerie van Fconarni1drr> Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van hel 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal(len) 1 en 2. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 13 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme uit stal 1 en 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 

dln~cth~ 11<uHlhavcn 
dlvl~l~~ lnspet:l.lu 

{..111\Mi)IW~<I!I\)<~1 ~J'Î 

j ~J ! 1 (;r; 1 )tI 1 !Cl\ 1 

I'Ostbu•; 'l.HHHJ 

l'J'IO AA tJlH~rlll 

<:onta<:t 
J<ldl\1 COIIl<Kl U~l\11 \llll 

1 0900-0Jilil 

I OBH 1 ll J l 1•1 

On:w rcftlrtmtlc; 
NVWA/l.OI//11/H 
1/1 '()11,1<} 
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Aan uw bedrijfbeen vt~rbod opqeleqd op het afvot~!'Cil 1 i11 ck ha1H.I(~I en bt!iten 
Nederland brcnqen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten <:lfkorn~;t:iq da;nvan 
van uw bedrijf. De aanleidillÇJ om deze maat-reqel op te~ leqqen was het. sterke 
vennocden dat het pluimvee op uw bQdrijf de sch<'Jclelijke ~:;tor fipronil in zich op 
had gcnornen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben rnon~;ters van eieren dfkomsl:iq Vd!l het door u 
gehouden pluimvee genornen. Uit n;-·1clcr onderzoek is qebleken dat in deze 
rnonsters van eieren, afkmnst:iç) van lld pluimvee uit de vrije st:al(len) geen, o! 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet:) van fiproni! i~; 

aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de cicren afkornst:iq uit de vrije sta!( fen) ~F~I:raceerd 
kunnen worden op stalniveau. Fr is ~Jecn gevaar dat: de eieren van hel: pluimvee 
van de geblokkeerde stal(lcn) vcrrnenqd raken met de cicren van de vrije 
stal(!en). Dit heeft u aangetoond door rniddel van het: bij uw aémvra<··lg ingediende~ 
kanalisatierapport dat: voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde cerUficercncle instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dlredlu Handhitven 
dlvb•lj! ln~>p~(.Ue 

Datum 
I ;J iH!O!I';l u·; l 0 l I 

Onzt.t n'hlrentlt~ 
NVWA//0!///1/!l 
l/I'(HJ<I') 
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Vervolg 
Indien u van menin9 bent dat: in uw pluirnvee en dlle dierlijke (hij)prüdticLen 
daarvan geen fipronil of f'iproni! onder de MRL wordt. aanqel:oond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA orn de rnaat:reqt_~len op lc laten lwffen. Op de 
website van de NVWA staat: venncld waar u dan aan dient t:e voldoen. Zie hiervoor 
https:/ /www. nvw<.J. nl/onclerwerpen/IJiocidc 11/l!proni I ·in ··eieren/( i pronil·vrauen ··c11 
a ntw_q_qr_de.rt·ne.blpkkeerde ··bed rijvçn. 

De Staatssecretaris vi'm Cconornische Zaken, 
Namens deze: 

MB IJ 
ÖtvJslehoofd van de divlste fnsper;Uc, ondcrck?e/ van directie /-land/Ja ven, van cie 
Nederlandse Voedsel- en w_arëiÎaul'oriteit 

_ _aezwaáÏ~- .. -

Als u het niet eens bent met cJcze beslissing, kunl u binnen zes weken na vcrzcndin9 van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De daturn bovenaan de?c brief is de vcrzc)nddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via rnijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal beïwaarschr·ifl stuUit 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestanc! of u stuurt een kopie per post na. 

Als u scllriftelijk bezwaar· wilt maken, stuurt u hel ondertekende bczwaMschrifl naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een sct1riflelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dlroclln 11ilndh.'lv,~n 
dlvl!>l(! lll§p(~dln 

OittUIU 

J} oH!\)IhliJ•, )l)l I 

On:nl Hlh.!H"Jflllt~ 

NVWA/llll ///1/ll 
I /I O!H') 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 4 3006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

NederLmdse Voc•<h<d 1:11 

W;t rett;J lltori ll'Î t 

Minhtcrie vun h:onomi:;rhl' Zake11 

NVWA/T3/2017/Q2'i·l2 

201742H24 

31H1296H 

Stal 1 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerappOJteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentifrceerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

r>lvi~>lo Consumt<:nt 8o. 
\Hlllluheld 
l ,11Hll'ill!lll!llll Vll!~dr!l 11• 

vnNl•;dvi!lflullr~ld 

Vllo'll~, IJ(~il<HJW IJl 

/l.kk<.'ll11o'),·1i<;IH)'> 4 

(i /OB Wil WillJ<)lliiHJPil 

()/00 A('. W.l\JPrrlrl!J<'n 
WWW.I\VW<1.!11 

Conlattper:'>oon 

1 
l 0/0 'l~jJ )) (}•) 
V Wil. Wa()!'llill(}(~I\1{/IVVM.I\I 

Oatwn bcproevlngsl'l11l!WI t 
ll r11I(JUSlu~; )l) 1/ 

Aantt~l pagina's 
) 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 
-~--~-----·~-~--

Parameter Resultaat 
Meet-

onzekerheid 1 

-------~-----

Fipronil n.a. 

Legendil meelOilZekerlleid: 

Nc•dt~rLnube Voedsel en 
WareJt;lu t.orite i t 
Minislerie von Ewnomhrhe Za km 

Wet:telljl<e 
Eenheid Oord(~eiJ 

. !~P.rm.~-

0,00~) mq/kq Conrornl 

De NVWA gebruikt een dekkinosfaclnr k ") bij de ben~keniiHJ van tlt! ql'i:X!MIHI<~~~~~k IIH~donld<NIII~id v,m hel 
uer<Jpporteerde resull,li.ll. 
> Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesleid In V<~rordenlnq (EG) UJ!ll/lOOh, ()!!Um~;ollde1~1de VI!ISI(!. 
b) 1'1ilxlmale Limiet vastgesteld il1 IH~l Wan~nwellwslulll3<!reidlno m\ lwhand<'IHI\J Vdll II!VI'IlSI\llddl!lt!n, m\ilu~l 
zoals geëffectueerd In het intervenlil'iwleld NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Vero1·d(•nim) (t:Cl) 39(Jj200~i, {li'Cow,olld<'<'nh• v~·1•;i<•. 
3 Legenda Oordeel 
Conform ~, Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekenlnç) houdend met lwt toepa~,sin(}S(jebll!d en d(' 
meetonzekerheid van de methode, acm de wettelijke nornu~n. 
Niet Conform "' Afwijkend. Onderzochte mon5tr~r voldoet, n:k1min\J houdend met het toi'IJasslnw>gl~bh~d 1~11 ~~~~ 

meetonzekerheld van de methode, nlel aan cle wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl!ól~ (Oll1>1Hl1Nlt & 

vcllluhdd 
L.11lmoilO!I!J!ll V!WII!!I ~~ 

voNh(•lv<'!II(J lu~id 

0111um hr:pnHwlnusrappot1: 
!I fHI\Jll'i\U~; /() l J 

fJ(lj)f<HWIUIJlll'ilpport JO 
NVWA/1 J/lO I 1/<Jl'•- I) 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegel nummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

N,•dnl:l!ldse VoedS<•I en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Er:onomi~·dJc Zaken 

NVWA/Tl/2.0 11/Q2~) 13 

201742827 

31812951 

stal 2 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

O{vbol" (Oil!HinH~nt U. 
vdUuhdd 
l.,·iiHl1<1tOI'Il!!11 VtWth:l I'< 

VOt~IJ•;f.•l Vt•lll() I Wl d 

Vll.ll', !Jt!bouw 1).1 

Aklu~rl)l,"h\I:;IJo~• -1 
h/OB W!! Wtlt)t~llln\)1'11 

11100 AC W;JueniliiJ••n 

WWW.IlVWt1.1ll 

Contactpen;:oon 

1
I' 0/0 7'il ];I 9') 
VW o1, W,l(j t~nln IJ t! 1\(iJ)VW .~ . 1\ I 

Datum IHJproevlngnapj>Ot t 
11 mrqu•;tw; ïO! ï 

Aantal potgln;,'s 

' 
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BEPROEVINGSRESUlTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 .. ···-··------ -- - . --·-----

Parameter 

Fipronil 

1 Legendil meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Mc<~t

.9.'~-!-~-~-~-f!_l~Ç_i_<:J_t 

Nedt~rlandse Voethel t 11l 

Ware11autori1eil 
Minlsrerie vw1 Uononrische lakt' II 

Wettelijke 

-'-~~!:!)11. 

o,oos 

Eenheid 

Conform 

De NVWA geilruikt een dekkill()sf<~ctor k ). bij dl' h~~H;keniiiQ v,m d~! lJ~·i~xpan<k,~uk nu~~~\OJI:d<etheld vm1 hd 
gerapporteerde resull<lill. 
~ Legenda Wettelijke norm: 
o) f\li!xlnwle Urnlet vast\)esteld In Verordenin(J (I;(;) UlBl/100(,, qetonsoll(leelde veJ~i(~. 
ll) f\1aximale Limiet vastuestdd in lwt Wart'llwt~tiJ<";Iull B<~!'<~ldill\J <!lliwhandelin() V.Jnlt'vel\•;llliddd•~ll, <lilil<el 1}, et~l~;k lid, 
zoals geiHfectueerd In het inte1·ventieheleld NVWA. 
c) Moxirnale Limiet vastqesteld in Vem!'denlrHJ (n;) 31)()/)00'j, \J<~Ulllsolil!e•~nle V<!l~;l<~-
3 Legenda Oordeel 
Conform "' Niet afwijkend. Onderzochte rnonsl!.'r voldoet, rekening houdend met het toepdsSlr1\)';()ehled en~~~~ 
meetonzekerheld van de methode, cwn de wdtefijl<e nonrrerL 
Niet Conform "' Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekeninn IHliHjr!nd lll<!l hel toepa:,slnosuebit~d en de 
meetonzekerheid vün de methode, niet ililn de wettelijke nonnen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n} kan door de opdrachtgeve1· bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium ger-eproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenlij in zijn geheeL 

[)jv!.'loi<J COIIlii\Jmtmt 8. 

vf.lllluhoid 
I 4büral<llhtlrl V!lt!dt•J I~ 

v O<.:rl·;,~ IV<! I IlO I I<~ I ti 

Oatuw bepru.-,vlngt>fi'tJ'Irort 
J J 11!1\)lt:;tu!; 2011 

Uoproovlnuurappnrt ll) 

NVWNl.l/)017/<))'> IJ 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/ mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN  en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij )p roducten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw plu imvee in meerdere stal len en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie : 
Voor KI P-nummer

- voor de sta l(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 15 augustus 2017 het afvoerverbod t en aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de t erm vrije stal(len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft we l gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierl ij ke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7178 
17E0850 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op l1et afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te legç)en was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
22 <llH;JUS\US 201 Ï 

Onze referentie 
NVWA/2017/ll78 
l71.'08SO 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw plu imvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https ://www. nvwa . nl/onderwerpenfl?iociden/fipronil -in -eiereD.Lfiproni 1-vra_gen -en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrjjven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

a ij 
Divisiehoofd van el van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhave n 
divisie Inspectie 

Datum 
22 augustus 2017 

Onze r efere ntie 
NVWA/20 17/7178 
17E0850 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q25- 5 

201742758 

35463048 

1 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 bij de bereken ing van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde verste. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, arttkel 12, eerste lid , 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde verste. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, reken ing houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informat ie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q25-5 
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.- l~etuurddrt•'> Po~thcl', •l lOOh )'l'IO 1111 Ulfc•c hl 

Datum : 22 augustus 201 7 

............... 

Betreft : gedeelte opheffing afvoervcrbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Ncdcrl,lndc;c Vo<'dscl en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Fccmomische Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van 
pluimvee en de dierlijke (bij )producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer  

- voor de stal(len) 1 en 2 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelicht ing 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 14 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 en 2 op. 
Dit betekent dat u de eie ren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal( len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

dlr cello Handhave n 
divisie I n speetic 

( <l lii •IIIIIIC, In(lc'i '>'l 

l '> l l GC. Utrecht 
I'OMbll'o 11 3006 
1',•10 1111 Utrech t 

ContOlet 
Kl,ull< onltl< lC<'tll rellil 

l ()'100 0 388 
I OBIJ })J )1 )•l 

Onze re fe r entie: 
NVWII/20 tl/ 11 /IJ 
l / 1 08'>} 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op l1ct afvoeren, In de handel en bulten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (blj)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te IC(J9en was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronll In zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters v.:m eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek Is gebleken dat In deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van l1et bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Hnndtlavcn 
divisie Inspectie 

Datum 
')) illiiJll!iltl~i ;JO 1/ 

onxc referentie 
NVWA/JOI//1178 
!11 OW>ï 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierl ijke (blj)producl Ci l 
daarvan geen fi pronil of fipronil onder de MRL wo1 dl aangetoond kunl u een 
aanvraag indienen bij de NVW/\ om de maalregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staa l vcrmeld waa1 u dan aan dienl l c voldoen. L ic hic1 voor 
https :j/www. nvwa. nl/onderwcrpeQ/bioclden/flpronll -ln eiercn/flpronil vragen en 
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens dez~: 

j.o. 

Divisiehoofd van de divisie fi)S: ectie, onderdeel van directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel - &Frl'flárenautoriteil' 

Bezwaar 

van de 

Als u het n iet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen ?es weken na verzending van dele brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze bner Is de verLenddatum 

Een dig itaa l bezwaarschrift kunt u indienen via miJn.rvo.nl/beLwaar. Bij een drgltaal beLwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand or u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dircello Handhiw a n 
divis ie lnSJ>Ocllc 

Datum 
~I Oll()ll~lu~ .>O I / 

Onxa role re ntic 
NVWII/70 11//1/0 
1/l 08',/ 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncdcrl .md~e VoC'dc;cl <'n 
W.11 cnJutoritcit 
Miniscerie van ëconombdte Zo ken 

NVWNT3/20 l 7 /Q25-2 

201742718 

35463531 

01 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvll lo Conaunto nt • 
ve lligheld 
l uhomtorluttt vot•tlr• 1\ 
vot·~~rlvr lllghl•ld 

Vllur, Qt! IJOIIW I ) l 
Akkt•rrrltlttl\ ho•, -4 

{>/OU WO Wl!Qt' IIIIIQ!'II 

l'u•. llltl'• lo\o\ 
b/00 AC w .tgenlrtQen 
W\'YW ltVW() . nl 

Contactpersoon 

r
I 0/0 /~/ )] 99 
VWll .WC:lQf'llhHJt•! Hdht'Wd .nl 

Datum beproevlrtgs rafJport 
1 1 ~uoustus 20 17 

Aantal pagina's 
] 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter Resultaat Meet -
_________________ onzek erheld1 

Fipronil n.a. 

-------
1 Legenda meetonzekerheld: 

Ncdcrl,111dsc Vucd-;cl en 
Warenautori teit 
Mill iSlelie VWI ECOIIOIIIÏ\diC ZakPil 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Conforlll 

Oe NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 7 bij de berekening vdn de grt!Xpdndccrde nrcctontekerhclcl van her 
gerapporteerde result<lal. 
2 Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (lG) 168 1/2006, gelOnsolideerde ver\le. 
b) ~1axlmale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslu•t Oererdlng en bPh,uldellng van levensmtdrlelen, arlrkel t J, eNslc lid , 
zoals geëffectueerd In hel Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld In Vcrordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en dr 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In Zijn geheel. 

Dlvlale Conaument a 
vell lghe~ ld 

I abOilllor lunr vorth•r I' 
vo~d··•• lvelllg l rr• lcl 

Diltunr be proevlng11 apport 
l l ~uou,tus 101/ 

Oeproevlng1r101pport 10 
NVWII/T J/1011/Q}~ 1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspeclie 

Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Beproevingsrapport 

Monstergegeve ns 

Monsternummer (LAB) 

Zeg elnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum m onstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miuiscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q25- 1 

201742717 

35463515 

02 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Di v isie Consumer1 t a 
velligheld 
Laboratorium voedco I!< 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 

6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwd.oll 

Datum beproev ln gsrz•pport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 
Meet-

Parameter Resultaat 
onzekerheid ' 

Fipronil n.a . 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Ncdcll,llldsc Voed\CI l'll 

W,u cnauto1 itcit 
Mi11i~ceric vm1 ëcolloml~chc Zakeli 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordcel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dckklngsfacto• k 1 biJ de berekening van de g~e•pdndcc• d~ mcctoM ckcrheid von het 
gerapporteerde resul taat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 188 1/ 2006, gClonsolideerdc vc• ~lc . 

b) Maximale Limiet vastgesteld tn het W<Jrenwetbeslu•t Ocrelding en behandeling van levensmiddelen, a• tlkcl 11, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 396/2005, gecnnsolidcenJc versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster vo ldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet <Jan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument llo 
velligheld 
I a tJOt d t Otl lll tl VOC<f<'t ~ 

vor<J~rlvclllghcld 

O~ttum beproevlngsrl!I I>POrt 
1 1 uuou~lus 20 1 7 

Ocproevlngsrapport 10 
NVWA/TJ/70 1 7/Q2~ I 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economisclre Zaken 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 16 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal( len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mij n besluit toe. 

directie Ha ndhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze refe rentie : 
NVWA/20 17/7178 
17E0858 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een vcrbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eier·en (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
Î.) <lUÇJIJSllJS Î.Ü 1/ 

Onze referentie 
NVWA()O l lf'/1 18 
ll!:OHSB 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw plu imvee en alle dierlijke (blj )producten 
daarvan geen f ipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https: 1/www. nvwa. n 1/ond erwerpe!}/biocid enLfi proni 1-1 n -eie re!}/fi pro n i 1-vra,gen -en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

~enSëiëïe: 

rs Malj /
D(~ls~twofd van de divisie Inspee e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Wa autoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een dig itaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
22 augustus 2017 

Onze refer entie 
NVWA/2017/7178 
17E0858 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q25-9 

201742776 

35463494 

01 

9 augustus 2017 

10 augustus 2017 

10 augustus 2017 

kippeneieren 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel . 

Divisie Consument llt 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wageningen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 167

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronii < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datu m bepr oevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017 /Q25·9 
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> Rctour~<Jrcs PostiJu~ •I IOOb l'>'IO All IHH•c ltt 

Datum : 22 augustus 201 7 

Ncderlnndse Voedsel en 
-..""""e:.- Warenautoriteit 

Minisrer ie van f:conomiçrlre Zaken 

Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal(len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelicht ing 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 15 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
sta l( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangedu id met de term vrije stal( len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor : 
-het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna l icht ik mijn besluit toe. 

d irectie Hnndhol vcn 
divisie Inspoeti c 

Coth,lol)nc•,tnyrl '•'I 
J~ I I (,( , Utrt,Citl 

f'o·.tbu~ " 100<• 
v,,,o 1111 u t n ·<ht 

Con l a c l 

Kltl lll< OIIltH.l<t•Ul l tlfll 

I 0900 OJ8!1 
I ORB Jl) .JJ Jll 

Onze re rc r cntlo : 
NVWfl/20 1// /I/U 

I 11 06''9 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)p.-oclucten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil In zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van cicren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-i-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
V itlJ\jll!ólllS 2 0 1 7 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7 17!) 
I JFOBS9 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dd l In uw pluimvee en alle dierlij ke (blj)proclucten 
daarvan geen frpronil of fipr on IJ oncl<.' r de MIU wor dl aungctooncl kunt u een 
aanvraag indrenen brj de NVWf\ orn de maatr gelen op l e laten heffen. Op de 
website van de NVWf\ sl aa t vcrmeld waa r u clan aan cl rentte voldoen. 7re hier voor 
https :jjwww .nvwa . nl/onderwcrpen/brocidcn/frpronrl rn crercn/frpronrl vragen en 
antwoorden -geblokkeerde -bedriJven. 

De Staatssecretarrs van Economisclle laken, 
Namens deze: 
i.o. 

rs. N .. 

ivisiehoord van de divisie Inspectie, c;,ode1deel van directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoflteit 

~ 

van de 

Bezwaat .....--
Als u het niet eens bent met deze besllssmg, kunt u binnen zes weken na verzendmg van deze bnef 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschr rft lndrcnen . De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrrfl kunt u rndrenen vra mrjn.rvo.nl/bezwaar. Brj een drgrtaal bezwaarschrrfl stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POf-bestand of u stuurt een kopie per post na . 

Als u schrifteliJk bezwaar wilt maken, stuurt u hel ondertekende bezwaarschrift naar de Rrjksdiensl voor 

Ondernemend Nederland, afdelrng Juridrsche Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. BrJ een schrr fteliJk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie llilndhavcn 
rilvisie Inspectie 

0[1tum 
JJ ,r uuu~tu•, 10 11 

Om:e retorentie 
NVWII//01//11/8 
111 Oti'>'J 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Ncd<'t l t~nd c;c Vocd~rl en 
Wai Cihlll lori tch 
Miuiscet ie va u Ecouomi~che Zake u 

NVWA/T3/20 L7 /Q27-3 

201743001 

35456729 

1 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schliftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Di visie Con sument l!o 
velligheld 
1 oiJor otorlum voeder & 
vo('(l ~elvcllig lreld 

Vil~~ . grbouw I JJ 
Akkermaalsbos 4 
6101! WO W<J\)CIIillgCn 
Po,tbus 144 
6/00 AC WilQCIIInge11 
www.nvwa.nl 

Co11Uctpersoon 

I 
r 010 157 32 99 
vw,r. wnge11lngen~bvwa.nl 

OMum beproevlngsrapport 
14 dii9USlUS 20 I 7 

A11ntal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Param et er 

Fipron il 

' Legenda meetonzekeo held . 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

N(•dt•rl .llld\!' Voed•,,•l l'll 

WMc n.wwr it{•it 
MiniHC'r ir vcu r L·collcmrhc hr Iakeii 

W ettelijke 
n orm, 

0,00':> 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

C..on form 

De NVWA geiJruikt een dckklngsfdctoo k 7 bij de beockcnlng van de ljei'XJldnd<•codt• mcrtonLckcrhehl V drl hrl 
gerapporteerde resull<ldl. 
1 Legenda Wettelijke non11: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Veroodenlng (EG) 188 1/2006, gecon~olideerde ver~l('. 
b) Maxomalc Limiet VdStgcstcld In het WMenwetbeslull Oereldlng en behandeling V<111 lt•vcn~rnld<lclcn, dl llkcl n . t't' l ~l t• l ld , 
zoals gei!rfectueerd In hel Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verord~nlng (FG) 396/2005, gctonsolldr•erde v<•o slc 
' Legenda Oordeel 
Conform • Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend mei loet toe~<~sslngsqehlcd en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hettoc~assingsgeboed en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvl•lo ConturnCln t a 
vnlllghold 
I ~hcl~<lltlo 111111 vo~cl c•r ~ 

vur<l •.rlvc•lllghelcl 

Ollllllll beprooviiiQII IIPIIOrt 

t 4 UIII)W•IliS 20 1/ 

Dope onv lngsr 11pport 10 
NVWI\/ 1 J/201 1/Qll I 
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Datum: 22 augustus 2017 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedc;(• l en 
War cnautori tc it 
Mirtiscerie van fcortortr i\c/re Zake11 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer een 
verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland bren an 
plu imvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U heeft 
een aanvraag gedaan om gedeeltel ijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie: 
Voor KIP-nummer

- voor de stal( len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze br ief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 15 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
sta l( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal( len). 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal( len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Hondhaven 
divis ie tnspccllc 

(, t tl t ,or l jlll'~hi(JI' I '>'I 
l'> I I (,(, lJlof'l h l 

l'n•.t hu~ 4 300(1 
1'>'10 /111 Ut oe• h l 

Contnct 
Kldnlt Orll tH l rt•nlr ur11 

I 0'100 0 JfiO 

1 onu JJ3 ·11 '" 

Onze refe rentie: 
NVWA/ JO I 1/ I I /H 
I /1 ()flft6 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluirnvce en de dierlijke (bij)productcn afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was hel sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de scl1adelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA lleiJben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL. voor eieren (rnaxirnum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie tiandhilven 
divisie Inspectie 

Datum 
)'/. illi(JU~>lWi ?.01/ 

onze referentie 
NVWA/201///1/B 
J7LOH6ü 
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Vervolg 
I ndien u van mening bent dal In uw pluin1vec en alle dierlijke (l>ij )proclucl<' ll 
daarvan geen fipronil of fipronil ondN de MRI wor cll adngetooncl kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de mdalr egel en op te laten heffen Op de 
website van de NVW/\ staal vcrmeld waar u cl<ln <Hln drcnl lc voldoen /Ie hiervoor 
htlps :/ /www. nvwa .nl/ondcrwcrpen/brocrclcn/frpronll in erercn/flpronrl vr(lgcn en 
antwoordcn-geblokkccrde-bedriJvcn. 

De Staatssecretaris van Economtschc Zaken, 
Namens deze: 
i.o . 

Divisiehoofd van de divisie lnspecti~ ondereicel van d1recl'ie 1/andhaven, 
Nederlandse Voedsel - e'!JY'.Prencrutoriteit 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen tCS weken na vcrtendrng van dctc br ief 

digitaal or schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan de te brief Is de vcrLenddatum 

Een drgrtaal bezwaarschrift kunt u rndrenen vra mrjn.rvo.nl/beLwaar. BrJ een drgllaal bezwaarschnft stuurt 

u een kopie van deze bnef mee als POF-bestand of u stuurt een kopre per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende beLwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Brj een schrifteliJk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

111t ec.lle tt .mdh;, ve n 
tllv l~ lc Ins peet I 

O ll lUrll 

JJ tlllll ll'•lt" I 0 I I 

Ontc refe re ntie 
NVWII/ /0 1///1/11 
1/1 Ollhh 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Ncdcrlnncl~<' VoNI<;c• l <'11 
WJIC il:l ll lO I ill'll 
Mi11iscerie va11 Ewrrorrrisdrl' Zerken 

NVWA/T3/20 I 7 /Q27- 13 

20 1743 125 

35460285 

Stal 1 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel . 

Dlvl•lc Consuonc nl a 
velligheld 
I abor,,tooltont vo~dt• o & 

voNI,elvt•III(IIWhl 

Vit Je, gellouw I J I 
Akkrt fntltll\bOt; •I 

6/08 wn WoH)t' ll iiiCJ!'II 

Postbu~ t44 
6 700 tiC W ,JOt 'll il tQ t'll 

www.nvwn.nl 

T
f 0/0 757 ll 99 
VWiJ.Wi)(.lf'lllflQ(1U~VWi1 . rtl 

Datum b eproevingsoapport 
14 augustus 70 I 7 

Aantal paghH>'5 
] 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetontekerheid : 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzek erheid' 

Ncdcrl,md'>t' Vol'd'>t• l t•n 
WarenaLllOl itcit 
Min/ç(('t/(' va n [COIIOIIII\C irC 7akCII 

W ettelijke 
norml 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 1 

Conform 

De NVWA geboulkt een dckkingslactor k 2 bij dt• bct<'kl'nlncJ v.ut elP gl't!xpmodct' ttll' nte<'!Orllckerheid ..,",hel 
gerapporteerde resulta,tl. 
1 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verorderung ((G) 188 1/ 100(>, grtonsolidcPrde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld rn hel WarcnwetbP~IuU Ol'rcldlng 1'11 beharuJcling v~n leven~rnlddc len , artikel IJ , CN\lr' lid , 
zoals geëffectueerd rn het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordenirtg ( l G) 396/700~. ucconsolidcerd t• versie. 
' Legenda Oordeel 
Conlonn = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, r ckcnlng houdend met het toepasslngsgeulcd en de 
meetonzekerheld van de methode, adn de wettelijke noruren. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekcnong houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke nonnen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder vooralgaande schrtltelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd ol verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvlalc Conaumrnt a 
velligheld 
I ~hnrutorlurrt vu~tl.., " 
vo~tl,c lvclllghe lcl 

Datum beproevlngorftiJPOrt 
14 1111011 r.tu~ )U I I 

neprocvlngsn•pporl ID 
NVWN l l/JO 11/QV I 1 

Pagina 2 van 2 



document 170

> Rctouradrc~ l'o~thol'. " 1001. l'o•l() 1111 IHH'< hl 

Datum : 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoer vcrbod c icren 

Geachte heer/mevrouw, 

N('dt>rl.liHI<>c Vocd<,<• l <.' 11 
W,ll cn.Hi lOri tclt 
Mini\IC'r ie vcrn /icorwllli\dre Zaken 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlij ke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

U houdt uw pluimvee in meerdere stallen en verzoekt om opheffing van het 
verbod op afvoer van eieren van de volgende locatie : 
Voor KIP-nummer 

- voor de stal( len) 1 

Ik heb uw aanvraag beoordee ld. In deze brief leest u mij n besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 15 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor : 
- het pluimvee en de mest afkomstig uit de vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

U bent hier reeds t elefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

dh ecU u t1 11 ndha v c n 
divis ie ln~pcctlc 

( ,l!h,u l jiii''•III(JC'I '><) 

J'>ll ( ,( , lJI< l'( hl 

Po•.l hu•. " IOOC> 
1'>'10 1111 lJI<t'< hl 

Contact 
Kl lml<ont ~ul<(•nl!un t 

I 0'100 0 !UH 
I OOB JJ I I I 1•1 

Onze ref erentie : 
NVWII/ )0 I 1/ 1 118 
I 11 086/ 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dal in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee uit de vrije stal(len) geen, of 
een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de vrije stal(len) getraceerd 
kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de eieren van het pluimvee 
van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de eieren van de vrije 
stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij uw aanvraag ingediende 
kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door een van de daartoe 
aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

Nu gebleken is dat de kanalisatie van de eieren voldoende geborgd is hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de vrije stal(len) op. Dit betekent dat 
u slechts de eieren afkomstig uit deze vrije stal(len) weer van uw bedrijf mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de mest van het pluimvee en van de eieren uit de 
geblokkeerde stallen, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij) producten gelden. Tevens blijft het verbod gelden voor het pluimvee en de 
mest uit de vrije stal(len). 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

directie lian<lht1vtm 
divisie Inss>ectla 

Datum 
")) MJ(jllSlus ~017 

onze referentie 
NVWA//017/717ll 
Jl!:O!l6 I 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dal In uw pluimvee en alle dierl iJke (blj)producl en 
daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maa tregelen op te laten heffen . Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan drenl l e voldoen. Zre hier voor 
httQV/www.nvwa.nljonderwerpen/brociden/fipronll in eieren/fipronrl vragen en 
antwoorclen:geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i .o. 

ivisie Q_O~~~an divisie Inspectie/Inderdeel van directie Handhaven, 
ederlanase Voedsel- en Ware arJGriteit 

B ar 

van de 

u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

g taal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan det.c brief is de verzenddalum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-besland of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende betwaarschrift naar de RijkSdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie ~ln n<lh <wen 

divisie Inspectie 

Dn t um 
]) dlliJUSlll~ )()I/ 

Onze r eferentie 
NVWfl/10 1//11/ll 
1/l 006/ 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Team leider chemie 

NcciC'rlanclc;c Vocclc;c l <'n 
Wa 1 cnautoritcil 
Mi11i~cetie vcur C:corromisclre Zakeli 

NVWA/T3/2017/Q27- 16 

201743166 

35367603 

1 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA labora torium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1lc Conauona nt llo 
velligh eld 
l olJorulorlum voeder t'o 
voed~~lvelllghcid 

Vlt,rc, gebouw 11 l 
Akkc11 n,ralsbos 4 
6/08 WO WugcnillQ('Il 
Poslbus 144 
6/00 AC. Wageningen 
www.rwwa.nl 

Contactpersoon 

T 
1' 0 /0 7 ~/ 3299 

vwa.wagc rl lnge n@vwa .nl 

D<'ltum beproevlngsrapport 
14 augustus 201 7 

Aantal p agina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

n.a. 

Meet

onzekerheid' 

Ncdcrlnndsc Vocdc;cl en 
WarcnauLOri tci t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
normt 

0,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel1 

Conform 

Oe NVWA gebruikt een dekklngsfactor k 2 biJ de berekening van de gci'xpandeerde meetonzeker·hcld van het 
gerapporteerde resul taat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (CG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in hel Warenwetbeslult Bereiding en belr.Jndcling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (CG) 396/200 5, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet a<Jn de wettelijke normen. 

Informat ie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zij n geheel. 

Dlvl• le Con• ument A 
volligheld 
LniJoml orlulll vol'flm & 
vocd•,r lvell iglrrld 

Datun• be proovlng•n•pport 
14 llliQll ~lli S 201/ 

Boproovlng• rapt>ort 10 
NVWNlJ/101 7/QJI 16 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing afvoerverbod pluimvee: afvoer vleeskuikens 
toegestaan 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 8 augustus 20 17 is op uw bedrijf met en KIP
nummer(s) een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van plu imvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. Het verbod heeft zowel betrekking op vleesku ikens uit de stallen 1 
en 2 als leghennen uit de stallen 1 en 2 van KIP-nummer  U heeft een 
aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten aanzien 
van de afvoer van vleeskuikens dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de ana lyse van monsters van vlees van uw 
vleeskuikens is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in de vleeskuikens van uw 
bedrijf. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 17 augustus 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw 
vleeskuikens van KIP-nummer  stal 1 en 2 op. Dit betekent dat u uw 
vleeskuikens, afkomstig uit de vorengenoemde stal( len) weer mag afvoeren van 
uw bedrijf en in de handel mag brengen. 
U dient hierbij rekening te houden dat het buiten Nederland brengen van pluimvee 
op grond van de Europese regelgeving niet is toegestaan van een bedrijf waar een 
veterinaire maatregel ten aanzien van pluimvee geldt. 

Let wel : het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw legkippen en de dierlijke (bij)producten afkomstig 
van uw legkippen en van de vrij gegeven vleeskuikens, zoals mest en eieren. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de vleesmonsters is als uitslag bij deze 
brief gevoegd. 

U bent hier reeds op 17 augustus 2017 t elefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
divis ie JnspClctlo 

Catharljncslngol 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referen tie: 
NVWA/2017/7 140 
17EO L02 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, In de handel en bulten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van pluimvee op uw bedrijf genomen. 
De monsters van het vlees van deze dieren zij n geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat de vleeskuikens geen fiproni l bevatten. Dit betekent dat er ten 
aanzien van de vleeskuikens geen risico 's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik de maatregel - voor zover die betrekking heeft 
op de vleeskuikens - op. 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het overige gehouden pluimvee en daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten en 
van de (bij)producten van de vrijgegeven vleeskuikens het verbod op het 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen wel van toepassing blijft op 
de leghennen en dierlijke (bij)producten afkomstig van de leghennen en van de 
dierlijke (bij)producten van de vrij gegeven vleesku ikens. 

Mest van pluimvee 
In één of meerdere sta llen op uw bedrijf is fipronil toegepast. Zolang niet is 
aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de 
mest van plu imvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient 
deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Ind ien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https : //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fiproni l- in-eieren/fipronil-vraqen-en
antwoord en -q eblokkeerde-bed rijven . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Name~~~~--------

ivisiehoofd van ivisie InspecC , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en W autoriteit 

directie Handhavon 
divisie I nspectie 

Datum 
27 august us 201/ 

Onze referentie 
NVWII/2017/71110 
17[0102 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
d'1gitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handh<lven 
divisie Inspeçth~ 

Datum 
22 augustus 2 0 I I 

Onze referentie 
NVWA/2017/71·10 
17E0102 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenauloriteil 
Mi11iscerie van Eco11omisclre Za keu 

NVWA/T3/2017 /Q29-9 

201743335 

31378129 

1 

12 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1lo Consument a 
velligheld 
Laboratorium vocd c• & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
f 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet -

onzekerheid1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelijke 
Eenheld Oordeel 3 

norm1 

0,005 mg/ kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) ~1axlma le Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opoevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl1le Cont oment & 
v elligheld 
Laboratoriulll voc>t1er & 
voedselve l ll gh~lcl 

Datum bep roevingsnipport 
16 augustu~ 20 11 

Beproev ln gsrapport JO 
NVWNT31'017/Q'19·9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q29-11 

201743336 

31378110 

2 

12 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagcnlngcn@vwa.ni 

Datum beproevingsnipport 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 171

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheld Oordeel' 

norm1 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k•2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkell2, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvi•le Con•urnenl a 
velligheld 
Laborutorlu m vo~dc• ~ 
vocd~olvc llighcld 

Dlltunl beproev lngtriiPJlOrt 
16 augustu s 10 11 

Beproevlng~rllpport 10 
NVWNT3/'JO 17/Q29· 11 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing afvoerverbod pluimvee: afvoer vleeskuikens 
toegestaan 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 7 augustus 2017 is op uw bedrijf met UBN en KIP
nummer(s) een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. Het verbod heeft zowel betrekking op vleeskuikens uit de stal len 
1,2, 3, 4 en 5 van KIP-nummer  U heeft een aanvraag gedaan om 
gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten aanzien van de afvoer van 
vleeskuikens dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van monsters van vlees van uw 
vleeskuikens is gebleken dat f ipronil niet is aangetoond in de vleeskuikens van uw 
bedrijf. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 14 augustus 20 17, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het bu iten Nederland brengen ten aanzien van uw 
vleeskuikens van KIP-nummer  stal len 1,2 ,3 4 en 5 op. Dit betekent dat u 
uw vleeskuikens, afkomstig uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren 
van uw bedrijf en in de handel mag brengen. 
U dient hierbij rekening te houden dat het buiten Nederland brengen van pluimvee 
op grond van de Europese regelgeving niet is toegestaan van een bedrijf waar een 
veterinaire maatregel ten aanzien van pluimvee geldt. 

Let wel: het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw legkippen en de dierlijke (bij)producten afkomstig 
van uw legkippen en van de vrij gegeven vleeskuikens, zoals mest en eieren. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de vleesmonsters is als uitslag bij deze 
bri ef gevoegd. 

U bent hier reeds op 14 augustus 2017 telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna l icht ik mijn besluit toe. 

dlrcctlo HandhiWOn 
divisie I nspec tie 

Catharljncslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus tJ3006 
35tJO fl/\ Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 JtJ 

Onze referentie : 
NVWA/701 7/7 140 
17 E820 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van pluimvee op uw bedrijf genomen. 
De monsters van het vlees van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat de vleeskuikens geen fipron il bevatten. Dit betekent dat er ten 
aanzien van de vleeskuikens geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselvei ligheid. Daarom hef ik de maatregel -voor zover die betrekking heeft 
op de vleeskuikens - op. 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het overige gehouden pluimvee en daarvan afkomstige dierl ijke (bij)producten en 
van de (bij)producten van de vrijgegeven vleeskuikens het verbod op het 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen wel van toepassing blijft op 
de leghennen en dierlijke (bij)producten afkomstig van de leghennen en van de 
dierlijke (bij)p roducten van de vrij gegeven vleeskuikens. 

Mest van pluimvee 
In één of meerdere stallen op uw bedrijf is fipronil toegepast. Zolang niet is 
aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de 
mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient 
deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerd ijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https : //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi proni l-in-eieren/fipronil-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

rs. N.G. Maij 
Divisiehoofd vafJ._CJe..8· te Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~.ese-T!Oedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhave n 
divisie Inspectie 

Datum 
22 augustus 20 l/ 

Onze referentie 
NVWII/20 li// Lt1 0 
17 E870 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent mcl deze beslissing, kunt u binnen 1es weken na ve1 ;endinq van rlt~1e i)rld 

digitaal of schriftelijk een bezwaarsct1rift indienen. De datum lJovenaan dete brief is de veuenddatum. 

Een digitaal bezwaarsct1rift kunt u Indienen vla mijn.rvo.nl/bczwaar. BIJ N~n diÇJit.aal bezwaar~;chrlfl stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuUil een kopie per post n;1. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u t1cL onclcrtckcndc bczw<.l&Schri(t naar de RIJksdienst voo1 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DF Zwolle. Bij r~en schrlfklljk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handh<W\m 
divisie Inspectl\~ 

Ootlum 
n <Hl\Justus ;.>o 1 1 

Onze referentlt! 
NVWAf;.>Oll//HO 
l/ f HIO 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q26-13 

201742451 

32046900 

1 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Vlees kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Consume n t 8o 
velligheld 
Laboratorium voed ur & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wageningen@vwa.nl 

Datum b eproevlngsr11ppor t 
11 augustus 2017 

Aantal pag ina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelij ke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel3 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1le Con8unta nt a. 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
vocdsclvclllghold 

Dilturn beproevlngsrapport 
11 augustus 201/ 

Beproevlngsrapport JD 
NVWNT3/20 l/ /Q26· 13 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenauloriteil 
Min isterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q26-14 

201742451 

32046900 

1 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Lever kip 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 201 7 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerst e lid , 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005 , geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Conlunaent 11a 

v elligheld 
Lnboratorlu 111 voeder & 
voedselvell igheld 

Datum bc p rocvlngsn•pport 
11 augustu~ 2011 

Bcproov lngsrapport ID 
NVWNT3/20 1//Q26- l4 
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document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie va u Ecouomische Za keu 

NVWA/T3/20 17 /Q26-11 

201742453 

32046927 

2 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Vlees kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a. 
velligheld 
Lnboratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenln(JCII 
Postbus 144 
6700 AC Wagenlnoen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingstador k - 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Conaum ent llo 
velligheld 
Laboratorlunl voeder & 
voedselvell igheld 

Daturn bcproev lno• r llpport 
11 augustu~.o 20 17 

Beproevlngsrapport lD 
NVWA/T3/20 I 7/Q26- l l 
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document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q26-12 

201742453 

32046927 

2 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Lever kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consume nt e. 
v elligheld 
Laboratorium voodoo & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos ~ 
6708 WB Wngenlngt'n 
Postbus 144 
6700 AC W~gcnlngcn 
www.nvwa.nl 

Contactpers oon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagcnlngen@vwa.nl 

Datum beprocvlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het t oepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Lauoratorium voeder & 
vocdsclvelilghcld 

Datum beproeving5rllpport 
11 augustus 20 J 7 

Bcprocvlngsrllpport ID 
NVWNT3/ 201 7/ Q26· 12 
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document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Minis[erie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2 017 /Q 2 6-9 

201742455 

32046935 

3 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Vlees kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Con1umc nt a 
velligheld 
1 oborotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 

6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.ni 

Dlltum beproevlngsrappor t 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat . 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 1661/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform= Niet afwijkend . Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1ument l!o 
velligheld 
Laborator lunl vol!d~' 8t 
voedselvelligheld 

D<ttum beprocvlnglnopport 
11 augustus 1011 

Beproevlng1r11pport ID 
NVWNT3/20 17/Q16-9 
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document 172

Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautorileil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q26-10 

201742455 

32046935 

3 

8 augustus 2017 

8 augustus 20 17 

8 augustus 2017 

Lever kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consumen t 8o 
velligheld 
Laboratorium vocdor & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 113 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagcnir1QCII 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwn.nl 

Contact persoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngcn@vwa.nl 

Datum beproev ln gsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) lBBl/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Dlltum beproevlng~rnpport 

11 augustus 2017 

Beproevlngsl'llpport I D 
NVWNT3/2017/Q76- 10 
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document 172

Directie Handhaven 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Sta lnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q26-8 

201742458 

32046919 

4 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Lever kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Cont u m ant a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nf 

Contactpersoon 

F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform ; Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform ; Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Con1ument & 
v elligheld 
Laboratorlun• voellet & 
voedselvell igheld 

Datum beproevingsnipport 
11 augustus 20 11 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q76·8 
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document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederl andse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q26-7 

201742458 

32046919 

4 

8 august us 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Vlees kip 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij In zijn geheel. 

Div isie Consu ment a 
v elligheld 
Laboralorlum voeder & 
voedsel velligheld 

Vllae, gebouw 123 
Akkermoalsbos 4 
6708 WB w aoenlngcn 
Poslbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagcnlngcn@vwa.nl 

D11tum beproevlngsrllpport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrlrtelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Consument à 
v elligheld 
Laboratorlunl vocde• & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng•r~opport 

1J augustus 20 17 

Beproevlngsrttpport ID 
NVWNT3/2017/Q26· 7 

Pagina 2 van 2 



document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q26-5 

201742460 

32046951 

5 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Vlees kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdent ificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voed r & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 173 
Akkermaalsbos 4 

6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.waoenlngcn@vwa.ni 

Datum beproevlngsr11pport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 172

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k~2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlv llla Con 1unoont 8o 
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Laboratorlulll voeder & 
voedselvelligheld 

Daturn beproevingnapport 
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NVWNT3/20 l7/Q26· 5 

Pagina 2 van 2 



document 172

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q26-6 

201742460 

32046951 

5 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

Lever kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA labol<!torium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelllohcld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 11 
6708 WB Wageningen 
i>ostbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebru ikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Olvl$le Consum ent a. 
velligheld 
Loboratorlun• voeder & 
voedselvelligheld 

D11tum bep rocvlngariiPIIOrt 
11 augustus 201 7 

Bc proevlngsn•pport 10 
NVWNT3/ 2017/ Q26· 6 
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Datum:22 augustus 2017 

NederL1111Le Voedsel- <'11 

Warenaut oritcit 
Mini11erie vun Fu>norni\c/w /u ken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fiproni! na uit:slaq rnon~;terana!ysc: 

Geachte heer/mevrouw, 

13ij besluit van 9 augustus 2017 is aan uw bedrijf een vcrbod opgeleqd om 
pluimvee en dier-lijke (bij)producten afkomstig daarvan af te voeren, in de handel 
en buiten Nederland te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en kipnummer stallen 
1 en 2. 

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Friend 13. V. in 
de stallen op uw bedrijf een behandeling heeft uitgevoerd. Er waren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fipronil is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteur-s van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fipronil bevatten 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Op dit verbod gelden de volgende uitzonderingen: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e-mail naar ICB@nvwa.n[, onder 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage IJ en IIJ van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 
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vermelding vr:m het dossicrnulnmer, dtli:Uill <Jfvocr, Vl'IVOcnniddel, oph,MI,·Hlr(~'-; (~11 

bestemmingsadres. 

Er geldt een algemene uitzonderillg voor de <JfVOt!t' v;_m rnonst.ers in het kdtkl 
van de wettelijke rnonitoringsverplicll!:inqen dierziekl.t~rl en non dlilnentairc 
zoönose en afvoer van karkas~_;en en rnonst.ers naar een lnboratorlum voo1 
onderzoek naar de aanweziqhcicl v.:1n fipronil. 

- Er geldt: een algemene uit:zonderinq op het verbod voor het i1fvocren v;m 
karkassen naar een door de rninist:cr aanqewez(~n vcrwerkinusb(~drijf. 
Dit betreft enkel de reguliere Elfvoer van kddavc~rs Vdll een pltJinweehedrijf dis 
bedoeld in de RegelinÇJ dierlijke producten en nicl de afvoer van kark<1ssen Vdfl 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn qedood. 

Hierna licht ik rnijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste !lel aanhef en onder c en artikel ~).12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekkinÇJ tot dieren cl ie via voedcrinq, 
drenking, inademing of een andere vorrn van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook rnet betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel rnagen dit vastgestelde gehalte niet oversct1rijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Nu is gebleken dat uw dieren cle schadelijke stof fipronil l1ebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkarnen 
dat dierlijke (bij)producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde rnest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke {bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 

deze dierlijke (bij) producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20093

). 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 

dinKtie liimdhavnn 
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ren aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de we\l(~lijh~ verplid1timwn. /oi;HHJ 

niet is aanw~toond dat er qeen fiproni! in de nH~st van het p!uimvt~e ihHlW<~Iiq is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf <.l<.mgernerkt dis cat:e~JOrir!· 1··rntl!c~rit1i·J!. 
U dient deze mest af te voeren na.:n het verwerkinqshedrijf nMC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat: ik de kosten van ondcrzoc:k en nHm~;tcnwrnillq bij u in n~kf~nill\J 
breng. U ontvanqt hiervoor een apart hesluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de rnon~;tername coniTdlllOilSI:crs ;ijn 9Cilomcn. lJ 
kunt verzoeken orn een contra--analyse van deze conl:riHllO!lSt.(~r~:;, door ePn 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan t:e qcven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient qcaccredit.eerd l:e zijn. De NVWA zc~ndt 
monsters vervolgens naar dit: laboratorium. U dient: een vcrzoek hiertoe hinnc~ll 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekeninq qebraclll". 

Recallverplichti ng 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EC;) nr. JJB/20024 is een exploitant V<lll 

een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet:, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgestelel van het wettelijk vastgelegde maximurn residugellal te van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende veqJiichtingcn: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfricncl 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: 't/\'1_\'I,DY"'iii·DI - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/2005 5 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaan gelegenheden. 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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dlvh>h•. ln•;pedln 

On:n\ I'Oh~HH\t 1(1 

NVWA/.'01///.'/1 

Pagina 3 van 5 



document 173

residuen vastq<~~.;t:eld md· bdrekkinq t:ot levt~thmidd(~len t~ll dicrvot~dcr~; (dt• !tJ!l. 

rnaximurnresiduqchall:cn, lliQrna: MIU_). 

Gelet op artikel 2 in ~;amenhann met: Biji.Jqe I, deel A ViHl Ven:mJeninq (LC) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneit~ren (prodl!ctcodenumtHer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 1H, eerste lid en onder d van de Vcrordt~ninu (LCl) lH. 

396/200~) geldt dat: indien de in Biji<:19C I bij die verordcninu qr~rwcnHJc prodtJctetl 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden uebracht- l1cl qellalte d<Hl 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet nwf~r rnaq bcdraqcn ddn het Ml{l d()t. is 
vastgestelel in bijlage ll of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/2014'' is"'"' wijzi<Jin<J <lilllCJebraclll in biji<HJe IJ en 
III van Verordening (EG) nr. 396/200~). /\Is gcvolq daarvan qe!dt. met inqanq van 
1. januari 20.17 als MRL van f'ipronil op kippencicren een W<-Jdrde van 0,005 rnq/k~J. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het W<1renwet:1Jesluit Bcreidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200~). 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van meninÇJ is of redenen IH~eft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij l1eeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft: niet aan cle voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken Jcvensmidclel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de J)evoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw beclt-ijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRt.. van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U elient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij) producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httQ;;.;i.Ll'!_I'/Y'i&Y.WJl.Jll/ o nd~IY'ieiRS'DlPJQçi.c.l.i'D/ÜPIQOÜcin:eiere nLfj.PJQDilc:YiiJg.§JJ.::e n..:: 
imtwQQ rd eo..::g.e.Ql.Qkis_e.§IQe:l2!"d ri i ven. 

6 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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De Staatssecretaris vnn Fconmni~;clw 7<Jkerr, 
De Minister van Volksoezondhcid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Wuren;wt:oritdt, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie inspectie, oruferäed van Din:~ct.ie 1/anälwven, van de 
Nederlandse Voedsef.· en Warenaut.orit:eit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent mcl deze beslissing, kunt u binnen zes weken na veucndHlÇJ van dc;e brief 

eligitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum IJovcn<J<ll'l dc;c br·icf is de ver;endd<Hwll. 

Een digitaal bezwaarschrift kunl u indienen via mijn.rvo.nl/bczwilar. Bij een diGitaal be;wn<lrsclll'i!l stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bcstancl of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wm maken, stuurt u hel ondertekende bczwaarscl1rift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Neder·lancl, afdeling Juridische Zaken, postbus <10219, 8004 DE Zwolle. Bij een scl1rirtolijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaa1·sct1r·ift. 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAil) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Daturn monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Netlt~rl;lnd•;(' Vo(~tl·~f·l crr 

W:.lr"L·n.1u t ( ni t Pit 
Mini_\tcric van EtoHonu\dn' t.uh•n 

NVWA/Tl/20 ll/Q2<1·24 

201/42587 

3S46006G 

Stal l 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

_ GC:_~filthode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet~ 

fiproni! n.a. 

1 Legenda meetonzei<Nheld: 

NederLm(he Voc•ihel en 
W;1 ren.-1tnori te i t 
Miniswrie vwr Ecol!omi'it"l!e Iu ken 

Wet:h~lijl<e 
Eenheid 

(_) ,00~) Colllol"li1 

De NVWA gebruikt een dckkill(Jsfacto! k,-,;_ bij dt~ IJt~H~kl'ni!IIJ v.1n d<· IJI'i•xpan!I<~';HI<~ 1\1,~<:\ollll'lq!thdd v.1n hd 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norrn: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verorde1tiltD (H;) lBHl/J.OOI,, IJt~üln~olid,!<!!dt~ vt~l·.ie. 

b) Maxirnalc Limiet vastnesleid in hl!l WarenweliJ,~sluil. Elereidlnq ~~nlwhand,!li!\() voH11evr•n·.ntldd<•lt~n. Mlil\<'l l'l, ,;r)l~.tr· lid, 
zoals geèffectueerd in het interventle!Jeleld NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/7.00'J, !JI!t:on•;o!idt•••nh-' V<'t~.lr•. 
1 Legenda Oordeel 
Conform "' Niet afwijkend. Onderzocht~: monster voldoet, rekenlrHJ 1\o\l(lend met het tor.p<ISSIIH)sqebled r~rt dr• 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettdljke nonnen. 
Niet Conform "' Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, reklmin(] houder ui nwl hnt tor,pa~;stll(JS\)elJit•d ''n d'' 
meetonzekerheid V<ln de methode, niet aan de wettelijke nonnen. 

Informatie over de gebruikte meetn1ethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld wor·den; tenzij in zijn geheel. 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nt~d(•rLmd•;(' Vcwd·;i•l t>n 
Wdrenautoritr•it 
Minh'U!ric van Ecotwnu\dw laken 

NVWA/T3/2017/Q2+2~; 

2.01742588 

35460031 

Stal 2 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monste,-. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder vool-afgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; ten2lj in zijn geheel. 

Olvl!llle ConuUIIlf:'!lll & 

v~lligludd 

l_,iiJOI'-1(111 hlll\ VOI~d<~JI ~~ 

vo ('\! •;t•lv•~IIIIJ I u~l1l 

Vll.w, gellouw JJ.l 
Akkt~llll<Mhl)()•, 4 

();ou wn w.lo•'llllliJ•-.,, 
I'IJ'•Ibu~; 14 •1 

ü/00 A1: wauenlnu••n 

WWW.IlVWo1.1ll 

Contactpersoon 

1

r oJO 7~;1 "lJ IJ'J 
VW.1. W<l\)!~liii\IJl~fHillVW.J .lil 

001tum bcpluevln(JIHhJ>POit 
IJ <liH_llbl\h 20\/ 

AantaltMUin;t's 

' 

Pagina 1 van 2 



document 173

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-

911_z_ek_edl_~!~_. 

Fipronil 0,026 0,013 

' Legendil meetonJ.elw-rlwld: 

Neded;uHhc V<.H'd'it'l t'll 

Wa ren;ltl! orit.t:it 
Minhterie vunl:'l:onomhc/H' Zaken 

Wettelljl<e 
Eenheid Oordcel1 

nonll} 

o,oos mu/kg Niet. contorm 

De NVWA Ç)ebruikl een dekkln!)';fm:lot k,-.. ) bij <k lwrr•kenirHJ v.1r1 dt~ Ut~i'XIh'JIIde,~rdr: m'~'·lolll<:k<'llwul Vlmlwl 
gerapporteenle result<wt. 

' Legenda Wettelijke nom1: 
iJ) Maximale Urniel VilSl\jeSl<dd 111 VNOidCilÎil{J (U;) l!lill/2001;, {JI~(.Oil:>Oiidl~eld•~ V<!ISÎI~. 

b) Maximale Umiet vastgesteld in ht~l Warenwelbeshtlt lkn•idlll~l r:ltlleh;JruJdinu Vi\11 kv,~n~.mlddt:kn, <Jrlrkd 1), er•1~1'-' lid, 
zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 

c) Maximale Limiet vostgesteld In VcronknirHJ (EG) Yl{l/l.OO~i, gt:COrholidr•t:nle vt:rsh:. 
3 Legenda Oordeel 
Conform:= Niet <Jfwijkend. On<lel'l.OchtL\ mon!;ter voldoet, rekenin() houd1'1ld met hel toepil:iS111!)'>\Jt.'IJi('d end'-~ 
meetonzekerheid van de methode, ,1on de wette!ljkl"! 1101"!l1en. 
Niet Conform "' Afwijkend. Ondaz:ochte monster voldoet, rekenlno houdend met hel \m~p<l~;~;lnq•.>(Wilh!d 1!11 (k 
meetonzekerheid van de methode, nlel <lilll cJe wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n} kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij il) zijn geheel. 

l>lvl!lole t!)Ji,.UIIlt~lll 6. 

vellluheld 
I ,1\)\)llllOiilllil VIH'do•l I_~ 

VoJ«d•,~lv~JII ()IH•Id 

natum bt>plonvlnu~>rMplu>rt 
i l o1!11)1J<,(w; )()1/ 

llepi'OI'lViht)IH<lpj)Oi\ ll) 
NVWA/11/101//!)}•1-)', 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fipronil na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 9 augustus 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om 
pluimvee en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan af t e voeren, in de handel 
en buiten Nederland te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN  en KIP-nummer(s)

De aanleid ing van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Friend B.V. in 
de stallen op uw bedrijf een behandeling heeft uitgevoerd. Er waren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fiproni l is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vu l ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedri jf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage U en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 20 17 als MRL van f ipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharljncslngcl !>9 
3!> I I GG Ut recht 
Postbus '13006 
3!>'1 0 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze refere ntie: 
NVWA/20 I 7/72 2 I 
17E08'1 3 
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QQ dit verbod _gglclen~çle~vP19emlç \Ütc<Jn<JGt:iD9en: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstiq van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e··rnai! naar I_Ç[3_@nvwa.nl, onder 
vermelding van het dossiernummer, daturn afvoer, vcrvocrmiddel 1 ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentaire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van flpronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij) producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken ais Categorie~ 1- materiaal 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij) producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie liandhiwîm 
divisie Inspe(:tle 

Datum 
) l o'IU(jU~;I.tiS ) 0 I I 

On;u~ refenmtlo 
NVWA/)01 ///))I 
I lrO!Jtl:l 
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deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordeninq (I'G) 
nr. 1069/20093

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fiproni! in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-·1.-materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneminq bij u in rekeninq 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contra monsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20024 is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelenen/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: l'ü'>'Y:!'~nY.\':Li'!.J:l) - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 
4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I i g he i d sa a n gelegenheden . 

dir(!ctle Handh;wtm 
divisie Inspl~dltl 

Datum 
/') d\J(]USlUS :.'OI I 

Onze refenmtle 
NVW/\/)0 I l/ I) I I 
l IFOB·'U 
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Ter waarborging van een hoog niveau van consurnentenbescherrning zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20055 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen· 
residuen vastgesteld rnet betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de Z(Jn. 
rnaxirnurnresidugehalten, hierna: MRL.). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EC) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren (productcodenurnmer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EC) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of III. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg(kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden orn het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

6 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie tiandh<WIHl 

dlvb;:ie Insp«~Cti{l 

l><tturn 
V illJ(j(ISlUS )01/ 

Onze referentht 
NVW/\/')OJ///))l 

J/f·OH'U 
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Hoe komt u van de maatregel af? 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlij ke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fi pronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https ://www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil -in -eiereD}fipronil-vra_gen -en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 
De Nederlandse Voedsel en Warenauto riteit, 
Namens deze: 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mlj n.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 402 19, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschr ift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
27 augustus 701 I 

Onze referentie 
NVWII/70 1//177 I 
17[08'1 3 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11is1erie van Economische Zakeli 

NVWA/T3/2017 /Q24-24 

20 1742587 

35460066 

Sta l 1 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1le Consume nt • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngcn@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform ~ Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Oit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
vocdsolvclllghold 

Datum be proevlng1r11pport 
11 augustus 20 11 

Beproevlngl rapport ID 
NVWA{T3/'}01 7/ Q24· 24 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum m onsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q24-25 

201742588 

35460031 

Stal 2 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

DlviJic Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactper Joon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngs rapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,026 

Meet
onzekerheid' 

0,01 3 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld vlln het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslu lt Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend . Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1le Coneumcnt 6 
velligheld 
Laborator ium vocde• & 
voodsclvclllghcld 

D11tum be p roavlngl r llpport 
11 augustus 201/ 

Beproavlngsrapport ID 
NVWNT3/20 l7/Q,4-25 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fipronil na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 9 augustus 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om 
pluimvee en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan af te voeren, in de handel 
en buiten Nederland te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met U kipnumme~ 

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Friend B.V. in 
de stallen op uw bedrijf een behandeling heeft uitgevoerd. Er waren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fipronil is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Op dit verbod gelden de volgende uitzonderingen: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e-mai l naar ICB@nvwa.nl, onder 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005 . Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie I nspectie 

Catharl jncslugol !>9 
351 1 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcen trum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWII/20 17/727 I 
17E0845 

Pagina 1 van 5 



document 175

vermelding van het dossiernummer/ daturn afvoer/ vervoenniddcl 1 ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentaire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveelled rijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5. 10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij) producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij) producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20093

). 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften lnzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 

directie H<lndhowc~n 
divisie Inspectlti 

Datum 
).) <lli\JW;lus /Of I 

Onze n!ferentle 
NVWfi..//01///'J)l 
1/f.-OtltJ ~; 
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Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke vcrplic11tinqen. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aanqemerkt als cateqoric··l··rnateriaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekcnin9 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contra monsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: W\'i'tLIJY.\'i.iJ .• nl - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20055 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I i g he idsa a nge leg en heden . 

5 Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmlddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

dh·ectlt' Handhavon 
divisie Inspectie 

Datum 
7) <HHJW;lw; ;.>()]I 

Onzt! referenth~ 
NVWA/)011/1)) l 

1/J:OIW; 
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residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de Z()n. 

maximumresidugehalten, hier·na: MRI..). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van VerordeninÇJ (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan hel: MRL dat is 
vastgesteld in bijlage I! of I! I. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracht in bijlage I! en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !I Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
.tlt~www. n vw a~.n 1/ ond e rwe rp"o.Ll:lioci d ell!liQmnl.Lcln.:-.ei ere n/fi 0 ron i l·v ra gen. ·e.D.:: 
antwoorden,ggQlQkkeeLde:!:>edrijven. 

6 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie H.lndhttven 
divisie Inspectie 

D<tlum 
/_/ iHH.JliS\US 1:0 J I 

Onze referent hl 
NVWA.//Ol//1/Jl 
J IFOBtl~J 
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De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederland Warenautoriteit, 

Bezwaar 

onderdeel van Directie Handhaven, van de 
Warenautoriteit 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handh aven 
divisie Inspectie 

Datum 
22 auguStliS 20 L 7 

Onze referentie 
NVWfl/20 l 7/7'J7 I 
l7E0845 
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Directie Handhaven . ... . . .. .. 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q24-18 

201742580 

35463558 

01 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Consument • 
v elligheld 
Leboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WO Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwe.nl 

Contactpersoon 

; liliJl 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

0,011 

Meet
onzekerheid' 

0,0055 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k•2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consum ent 6 
v oll igheld 
Laborator iu m vocdet & 
vocdsclvclllghotd 

Datun1 boproovlng8rllp port 
11 11ugustu s 20 17 

Boproevlng~rapport 10 
NVWNT3/20 17/Q74· 18 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 /IA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fipronil na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 16 augustus is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan af t e voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en KIP-nummer( s)

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Ch ick Friend B.V. in 
de sta llen op uw bedrijf een behandeling heeft uitgevoerd. Er wa ren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fipronil is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd . 

Besluit: bestuurlijke maatrege l 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Op dit verbod gelden de volgende uitzonderingen: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e-mail naar ICB@nvwa.nl, onder 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 20 17 als MRL van fipron ll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Hnndh;wcn 
divis ie Jnspcctlc 

C<lthdrljncslngcl !.19 
351 I GG Utrc0\1 
Postbus 113006 
3540 /1/1 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

1 0900-0388 
r 088 223 33 311 

Om:e referentie: 
NVWII/2017/Tl21 
17E0877 
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vermelding van het dossiernurnrner, daturn afvoer, vervoerrnidclel, ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kc:J(Jer 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimcntairc 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkinqsbedrijL 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van cle verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij)producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij) producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij) producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20093). 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 
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Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wct:t:c!ijkc verplic!lt:inoen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest: van het: pluirnvee aanweziq is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aanqernerkt als catenoric--l--mat:eriDal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkin<Jsbcdrijf BMC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en rnonsterneminq bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstemarne contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contra monsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reca llverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeftorn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het rnament dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hOogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelenen/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nvwa.nl -melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/2005 5 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen-

4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de Jevensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden. 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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residuen vastgesteld met betrckkinq tot levensmiddelen en clicrvocclers (de zun. 
maximumresidugchalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordcninq (EC) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippencicren (productcodcnumnwr 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Vcrordcninq (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die vcrordening gcnocrnc1e producten 
als levensmiddel of diervoerder in de 11andcl worden gebracht 11ct gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan 11ct MRI.. dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracl1t in bijlage 11 en 
liJ van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met inganq van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippencicren een waarde van 0,005 mg/kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeftorn aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !I Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https : //www. n vwa. n 1/ ond e rwe rpe n /biociden /fi pron i 1- in-ei e ren/fi pro n i 1-vrag en-en
antwoord en -q ebi okk eerde-bed rijven. 

6 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronH, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De NedE;.d.aodse-Vae..~arenautorite it, 

Namens deze: 

Divisiehoofd van de divisie Inspe · , onderdeel van Directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voed~-W renautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rij ksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q31-4 

201743306 

35425500 

01 

11 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvlslo Conaumen t til 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactper loon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngcnCI!Ivwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina'• 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Flpronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,026 

Meet
onzekerheld1 

0,013 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsractor k• 2 biJ de berekening van de geêxp~ndeerde meetonzekerheld ven het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet v~stgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geêrrectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform a Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Dlvlala Conaumant a 
valllghald 
Leboretor lum voeder & 
voodsclvelllghold 

Datum baproavlngarapport 
15 augustus 2017 

Baproavlngarapport JO 
NVWNT3/ 2017/ Q31·4 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
~"""""~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fipronil na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 10 augustus 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om 
pluimvee en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan af te voeren, in de handel 
en buiten Nederland te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN n KIP-nummer(s)

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Friend B.V. in 
de stallen op uw bedrijf een behandeling heeft uitgevoerd. Er waren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fipron il is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fiproni l bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vu l ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reea llverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om plu imvee en de dierlijke (bij)producten afkomst ig daarvan 
(zoa ls eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch op 15 augustus 2017 van op de hoogte gesteld . 

Op dit verbod gelden de vo lgende uitzonderingen: 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 
kippeneleren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catllarljncslngol !>9 
3!> 11 GG Utre h l 
Postbus 113006 
3!>110 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
r 088 223 33 3 11 

Onze referentie: 
NVWA/70 17/ 727 1/ 17E0868 
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- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bi.i)producten afkomsti9 van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e··rnail naar IC13 __ @nvwa.nl_, onder 
vermelding van het dossiernummer, daturn afvoer, vervoenniddcl, ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentclire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij) producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij) producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 
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deze dierlijke (bij) producten (artikel 8, aanhef en onder d van VerordeninÇJ (E:C) 
nr. 1069/20093

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezio is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie··l·-rnat:eriaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekeninq 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonste1·s zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contra monsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EC) nr. 178/20024 is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelenen/of diervoeders" op 
de webs"1te van de NVWA: www.nvwa.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 
4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvei I i g h eidsa angel ege n heden . 
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Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/2005 5 maximumgeilalten aan l)estrijdingsmiddelen· 
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage I! of I!!. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracht in bijlage I! en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

6 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie Handhav~m 
divisie Inspectl(l 

Datum 
'22 auqustus 20 l l 

Onze refel'entie 
NVW!\/20 lJ/T,>} l /I !I 0/lü!l 

Pagina 4 van 5 



document 177

I ndien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipron il of f ipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos : //www. nvwa . nl/onderwerpeoJbiocidel}/fipronil-in-eieren/fiproni 1-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-beddjven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o . 

rs. N.G. aij 
Divisiehoofd van de_divisre Inspectie, onderdeel van Directie Handhaven, van de ----~dse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mijn.rvo.ni/bezwaar. Bij een digitaa l bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na . 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

d irectie Handh<wen 
divisie Inspectie 

Datum 
2/ augustus 20 1/ 

Onze referentie 
NVWA//01//7// 1/ 1/[0868 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider ch_emie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenautOritei t 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q27-17 

201743174 

35367621 

2 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consum ent e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa. nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
14 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,016 

Meet
onzekerheid' 

0,0080 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat . 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerst e lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzocht e monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform a AfwiJkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, n iet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Daturn bepro evlngs rapport 
14 augustus 201 / 

Beproevlngs rapport ID 
NVWNT3/ 20l7/Q27- 17 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:22 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
u~u Warenautoriteit 

Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fiproni l na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 8 augustus is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om pluimvee en 
dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan af te voeren, in de handel en bu iten 
Neder land te brengen van uw bedrijf. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN  en kipnummer

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Fri end B.V. in 
de stallen op uw bedrijf een behandel ing heeft uitgevoerd. Er waren sterke 
vermoedens dat bij die behandeling de schadelijke stof fipronil is toegepast. 
Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

Uit de analyse van de monsters van de eieren blijkt dat de eieren een te hoog 
gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd . 

In deze brief vu l ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het plu imvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage 11 en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneleren een waarde van 0,005 mg/kg. 

direct ie Handhaven 
d ivisie l nspcctlo 

Catharljnoslngcl !:>9 
3!> I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3!:>40 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 773 33 34 

On:z:c refer entie: 
NVWII/20 1 7/11~ 1 

17E0838 
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Qp_9lLILerbod_g eI çJgn .. QeYolgçoçJç; uitzon dGrir19cJ\ : 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)productcn afkomstig van uw pluirnvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toesternrning heeft: verkrew~n van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemrning indienen per c<·rnail ncJar IÇB@nvwa,nl, onder 
vermelding van het dossiernummer, datum afvoer, vervoermiddel, ophi:~aladrcs en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentaire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij)producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij) producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst, 

directie tiandhavcn 

dlvi:<>le lnSfH~ctle 

Datum 
Î '} illl(J!!~óll!!, }{) 1/ 

Onze refenmtle 
NVWA//01 Ijl/') l 
1/I'O!UH 
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deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordeninq (EG) 
nr. 1069/20093

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluinwee aanweziq is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangernerkt als catcgoric· .. l·"rnat:er!aal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbeclrijf 13MC Moerdijk. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contrarnonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20024 is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelenen/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: 'N'NW.,D.\LY>Ia.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

3 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 
4 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvei ligheidsaangelegenheden. 

direcl.ll~ Handhitven 
divis:le lnspedll! 

O<ttum 
;>;! iHJ9US[W; /'_[)]/ 

Onze rdert~nth~ 
NVWA/lOI///N l 
1/HJHJH 
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Ter waarborging van een hoog niveau van consurncntcnbescherrning zijn in 
Ver-ordening (EG) nr. 396/2005" maximumgel1alten aan bestrijdingsmiddelen· 
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zqn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneier-en ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Ver-or-dening (ECi) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde pr-oducten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen clan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage II of liL 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !I Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

6 Verordening {EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie liandhaven 
dlvlsh~ lnspet:th~ 

Datum 
V illHJU!;lu~; lOl I 

Onze referenth; 
NVWA/)011//Nl 
llfORW 
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Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fiproni l onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos : //www. nvwa. nl/onderweroen/biociden/fipronil -ln-eieren/fuxonil-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrjjven. 

De Staatssecretari s van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedse l en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs N G Mai(  
DMsiehoofd van de divisie I"Jiieài';;Z.I van Directie Handhaven, 

~h!fîTNarenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na . 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksd ienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Jurid ische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschr ift. 

di rectie Handhaven 
divisie I nspoetic 

Datum 
22 augustu~ 201/ 

Onze rorcrentlo 
NVWII/20 17/7n I 
171:0838 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q24-20 

201742582 

35459962 

Stal 1, bruine legkippen, 
scha rrel 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder a 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageni ngen 
Postbus 144 
6 700 AC w ogcnlr1gcn 
www.nvwa.nl 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal p;,glna's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheld1 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1lc Cont oment a 
velligheld 
Laboratorium voodot & 
voedselvelligheld 

D<>tum beprocvlngtrllpport 
t 1 auoustus 20 11 

8 cproevlngsr11pport 10 
NVWNrJ/201 1/Q24· 10 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q24-19 

201742581 

35459989 

Stal 1, witte legkippen, 
 

8 augustus 2017 

9 augustus 2017 

9 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevfngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvii iC Consument e. 
velligheld 
Laborotorlum vooder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 1 2J 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wogenlogen 
www.nvwl!.nl 

Cont 3ctpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.ni 

Datum beproc vlngsrapport 
11 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode : CHE01-WV649 v3 

Paramet er 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid ' 

Fipronil < LOQ 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 17, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform a Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl• lc Contum ant A 
valligheld 
1 at>oratorlum VO!!d Ot & 
vocd~clvclllghcld 

Dlltum bcproovlno• rllpport 
l J augustus 20 1 7 

Bcprocvlngsr11pport ID 
NVWNT3/'J0 11/Q74· 19 
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> Retouradres Postbus '1 3006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en UBN 
met KIP-nummers en 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fipronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieru it zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan f ipronil. 

Fipron il is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als d ierlijke producten met de stof 
f ipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw plu imvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Dit besluit is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd . Hierbij ontvangt u de schriftelijke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om plu imvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierl ijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit plu imvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 

directie Hnndhnvon 
divisie Insp cctl 

Cath arljncslng~l l !>'I 
3511. GG Utrcçht 
Postbus 11 3006 
3511 0 AA Ut recht 

Contact 
Ktantcontactccl tll um 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze refere nt ie: 
NVWA//0 17/ /7'16 
17[0889 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef' en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik maatregelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, inadcrninq of' een 
andere vorrn van blootstelling een schadelijke stof hebben opqenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het qcvaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die elieren afkomstige 
dier·lijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriencl 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daariJij 11et pr·oduct 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd rnet Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de rnest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke verrnaeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke verrnaeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof rnatig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd rnagen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierl'1jke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging rnet fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nernen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan orn te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

dln!dll~ Handhi1VI~Fl 

dlvh;!(~ Inpsc~cllc~ 

Datum 

)) d!l()ll~>lu~. JOl J 

Onze rerc~rcnlll~ 
NVWA/JOJ /f/'? 111> 
1 /1-0I!B<J 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het: laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvanqt u zo spoccliq moqclijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de rnonsternarne contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra--analyse van deze contra monsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt rnaken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolqens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i. 0' 

Drs'- N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisielnspel::tie, onderdeel van directie Handhaven, 
Nederlang$e~Voedsei- en Warenautoriten 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl(bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dlrecth.~ H<tndh;w~~n 

dlvisln Inpseel ie 

l)atum 

)') iliJ(ju~;ltJ!; ')()!I 

Onze rdenmt Ie~ 

NVWA//01///)·!IJ 
1/1 OBB(J 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN  en KIP-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fipronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan fiproni l. 

Fiproni l is een schadel ijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveil igheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw plu imvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Dit beslu it is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftel ij ke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel t e 
brengen en buiten Nederland te brengen . 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel te brengen en bu iten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verpl ichting monitoring en afvoer van karkassen en 

directie Handhaven 
dlvlslo Inspeetic 

Catharlj ncslngc l ~9 
35 tl GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 flfl Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 '1 

Onze r eferentie: 
NVWfl/2017/72'1 6 
17E0891 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwcziqhcid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik rnaatregelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenkinq, inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het 9evaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren afkomstige 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
C5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hier·uit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) n r. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

diredit.~ liandiHwtm 
divlsi(~ Inpsell.~tl(l 

Datum 

ÏÎ iH!()liS\lJS /_0!/ 

Onze reft~H}tttlt.i 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra··ana!ysc van deze cont:rarnonstcrs, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fiproni! in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vcrvolgens naar 
dit laboratorium. U dient h'1ertoe een verzoek te doen bhmen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4: 11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

----r:·ó. 

Drs, N.G. l'·'raij .. ········ 
Divisiehoofd varrdediv/sie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NederlandsêVÓedse/- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie uanciiHW(m 
divisie~ Inpst~<:thl 

Datum 

On:.w refert~nlltl 
NVWA//01//Il'lfl 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fiproni l) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek bl ij kt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedri jf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfr iend B.V. werkzaamh eden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fip ronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan fipronil. 

Fiproni l is een schadelijke stof. Ter voorkoming van r isico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
f iproni l worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierl ijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurl ijke maatregel inhoudt en licht ik mijn beslu it toe. 
Dit besluit is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftelijke 
vastlegg ing van het beslu it. 

Bestuurlijke maatregel 
I k leg op uw bedr ijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en bui t en Nederland te brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoa ls eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel t e brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerking sbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanweziohcid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op gr·ond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik maatreqclen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, inademin9 of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het fJevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die elieren afkomstiqc 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en; of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) n r. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het !aborat:oriurn. Over cle 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvan<)t u zo spoedig mogelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra··ana!yse van deze cont:ramonst:crs, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van wr~lk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet: het: onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zenclt monsters vervolqcns naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een vcrzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monstememing bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
'i.o. 

Dts: N.G. Maij
Divisiehoofd van deäivjsie1nspêctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Neder!andseVoedsêl- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl(bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat gereg istreerd als pluimveehouder onder UBN nummers 
, en met KIP-nummers , , ,

en 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fipronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuur lijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Dit besluit is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftelijke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik t en aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
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het kader van de wettelijke verplichtinq monit:orinq en afvoer van karktJSSC!!l en 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de ai'lnweziqheid Vdl1 

fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, d<-:'lnhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op ÇJrond van deze artikelen kan ik rnaatrcq(~!cn 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drcnkinq, inadcminq of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opqcnomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 11et: qevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot: de van cl ie dieren afkomstige 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
csooo,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke verrnaeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke verrnaeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 

1 Verordening (EG) n r. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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en dierlijke (bij)productcn afkomstiq daarvan om te controleren of clc stof fipronil 
aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het: laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvanÇJt u zo spoediq rnoqelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de rnonstername cont:rarnonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra··analysc van deze cont:ranwnst:ers, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te neven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast mo(~\: het onderzoek 
naar fipronî! in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolnens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en rnonsterneming bij u in rekeninÇJ 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendbeid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
. Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NederlandseVoedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

<llrt~ctle Handhaven 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ut recht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipron il ) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd al s pluimveehouder onder UBN  en KI P-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedr ij f Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrij f heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fipronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan f ipronil. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van ri sico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveil igheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Dit besluit is van toepassing op al le locati es waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefon isch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftel ijke 
vastlegg ing van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel t e 
brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze product en van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit ve rbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezi9lwid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel S.lü, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik mrJat:reqelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, clrenkinCJ, inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die elieren afkomstiele 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chicktriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laborat:oriurn. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bcr·icht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monsternarne contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra·-analyse van deze contramonsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te 9even van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt: maken. Daarnaast moet het: onderzoek 
naar fiproni! in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheld zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel" ell Warenautoriteit 

Bezwaar 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadel ijke stof fiproni l aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zij n sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselvei ligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en l icht ik mijn beslu it toe. 
Dit besluit is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefoni sch geïnformeerd . Hierbij ontvangt u de schriftel ijke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af t e 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanweziqheid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik rnaatreqclen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die elieren afkomstige 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Cl1ickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof rnatig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig rnogelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra-analyse van deze cont:rarnonst:crs, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Da<:lrnaast: rnoet: het: onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt: rnonst:ers vervolqcns naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een rnaand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheld zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Nameris deze: 
i·.·ó .

Drs;. N,t. Ma
DiVisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voecjsel- eh Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

 geregistreerd als plu imveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrij f Ch ickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fiproni l aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan f ipronil. 

Fipronil is een schade lijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Dit besluit is van toepassing op alle locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftel ij ke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en buiten Nederland t e brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrijf af te 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 

directie Handh.won 
divisie Inspoetic 

Catharlj ncslng c l !>9 
35 ll GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
3540 Afl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 311 

Onze referentie: 
NVWfl/2017/72116 
17E0897 

Pag ina 1 van 3 



document 185

monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik milatreqelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering/ drenking/ inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen/ of die het gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren afkomstiqe 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
(5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij l1et product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die ·m de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium . Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wi lt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar f ipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de ana lyseresultaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
I n verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris va 
arrîeilSdeze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie !~tie, nderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Vo~en-Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij een dig itaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 20 17 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel - en 
.. -...::~ Warenautoriteit 

Miniscerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. 

Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft uitgevoerd met 
Menthoboast is de schadelijke stof fipronil aangetroffen in de eieren, de mest en/ 
of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn 
blootgesteld aan f ipronil. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierl ijke producten afkomstig daarvan 
(mest en eieren). 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn beslu it toe . 
Dit besluit is van toepassing op al le locaties waar u pluimvee houdt. Over dit 
besluit bent u reed s telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de schriftelij ke 
vastlegg ing van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf een verbod op om pluimvee, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers, af te voeren, in de handel te 
brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik ten aanzien van de dierlijke (bij)producten (zoals eieren en mest) 
afkomstig van dit pluimvee, het verbod op om deze producten van uw bedrij f af te 
voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minist er aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 
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monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanweziqhcid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel ~5.10, eerste lid, armhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik maatreqelcn 
opleggen met betrekking tot dieren die via voederin9, drenkinq, inaderninq of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het: gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren afkomstiCJe 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chicktriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij 11et product 
Menthoboast zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chicktriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Menthoboast is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit zijn sterke vermoeden 
ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. 

Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op dieren is 
toegepast in dieren kan zitten. Hieruit is het sterke vermoeden ontstaan dat ook 
op uw bedrijf de stof fipronil is toegepast en in uw dieren aanwezig is. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 

1 Verordening (EG) n r. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra -analyse van deze contramonsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wil t maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipron il in eieren geva lideerd zij n. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium . U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de ana lyseresu ltaten. 

Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecret~ono 
Namens deze:
i.o. 

( Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeásét- en Warenautoriteit 

~ 
Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schr iftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 /IA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0864 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met kipnummer monsters van mest genomen 
voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het NVWA
Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de uitslag 
van de monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf is fipronil aangetoond. Hierdoor wordt 
de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie -1-materiaal. U 
dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerd ijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierl ij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij) producten daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il -i n-eieren/fiproni I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Na 

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

Catharljncslngc l !>9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 tlf\ Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 311 

Onze r eferentie: 
TRCNVWA/20 17/7008/ 
17E0864 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q30-6 

201743047 

35520794 

1 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

mest overig 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproeVlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

DlviJie ConJ urne nt a. 
velligheld 
Laborat orium voed er & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 W6 Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www. nvwa. nl 

ContactperJoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
15 august us 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 • 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,52 

Meet
onzekerheld1 

0,26 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het In terventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
m eetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Dlvl1lo Con1ument a 
volligheld 
Labor&torh un voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum baproevlng1r11pport 
15 augustus 201 7 

Beproevlngarapport JD 
NVWNTJ/')0 l 7/Q30·6 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q30-5 

201743049 

35520786 

2 

10 augustus 2017 

11 augustus 2017 

11 augustus 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gêpubllceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenin gen 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,43 

Meet
onzekerheld1 

0,22 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend . Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrlftelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1umant a 
velligheld 
Laboratoriu m vooder & 
voedselvelligheld 

Oatun1 beproevlng~r11pport 

15 augustu c 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/20l7/Q30·5 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: Vervolg beslu it blokkad e fipronil - 17 E 0034 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij besluit van 27 juli 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om pluimvee en 
de dierlijke producten afkomstig daarvan van uw bedrijf af te voeren. Dit verbod 
geldt voor uw bedrijf met UBN met KIP-nummer

In dit besluit wordt het verbod nader toegelicht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing . Dit zijn de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de minister aangewezen verwerking sbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Gebleken is dat ten tijde van het opleggen van het verbod geen pluimvee op uw 
bedrijf aanwezig was. Dit is echter geen aanleiding om het afvoerverbod op te 
heffen. Fipronil is namelijk een zeer persistente stof. Dieren die worden gehouden 
in een stal die met fipronil is behandeld, lopen het risico deze stof in zich op te 
nemen. Dit betekent dat ook koppels na de behandeling worden opgezet in de 
behandelde stallen het risico lopen om de stof op te nemen. Ik handhaaf daarom 
het verbod. 

Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegestaan nieuwe dieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerverbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

directie Hondhaven 
dlvls lo Inspoetic 

Cathartjncstngel !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 773 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWA/10 11/710!>/ 
17 E 0034 
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Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbeärijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)product"en voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het: betreft hier de requliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Reqelinq dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratoriurn. De uitzondering 
geldt voor monsters en karkassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monsters die worden genomen en verstuurd naar een laboratorium in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig heeft van de NVWA voor het 
afvoeren van monsters en karkassen naar een laboratorium in de hiervoor 
genoemde gevallen. U hoeft ook geen melding te doen aan de NVWA van het 
afvoeren van karkassen en monsters van dierlijke (bij) producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Let op, u dient wel toestemming te vragen aan de NVWA voor de afvoer van 
kadavers van dieren die zijn gedood op uw bedrijf in het kader van de 
verontreiniging met fipronil. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Eerder is aangegeven dat de NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan, om tot opheffing van de maatregel over te kunnen gaan. 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
ilttR_s_;LL\Y_ww Jl>'Y"-". n I I onçterw.s;m~o/t>iQçi~ en /fu:> ro n i 1- in-ei e ITilifiRIQ.O i 1-vrEtgen-e n
antwoorden-geblokk.<:è.~rde-bedrijver). 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

Dierlijke {bij) producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor . 

dln~c:tle tiandiMV(~n 

dlvishl Inspectie 

Dc1tum 
'}') iliHJW>lW; }()]/ 

Onze referentil! 
lRCNVWI\f)Ol///!O',j 
1/ I' ()(J:l.1 
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deze dierlijke (bij )producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20091

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verpl ichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen f ipron il in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie- 1-materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrij f BMC Moerd ijk. 

De Staat ssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

Divisiehoofd van de nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~d oedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum . 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee a Is POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

d i rectie Hand h aven 
d ivis ie Inspoetic 

Datum 
22 augustus 20 1 1 

Onze refere n tie 
TRCNVWA/20 1 1/710~/ 
17 E 00311 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte

In aanvul ling op de brief van 3 augustus 20 17 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaa l, 
van de individue le locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en ongekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en ongekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van f iproni l, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de t ekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

directie Strotoglo 
divisie Jurldlscho xnkon 
toom Ocstuurlljko 
mailtregelen 

Catharl)neslngo l !>9 
35 1 I. GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 AA Ut recht 

Contact 

T 
F 088 n3 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWfl/2017/ 7386 
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• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

• In het distributiecentrum word en de producten apart als categorie ! 
materiaa l opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. wo rden opgehaald; 

• Te all en tijde moeten de producten te traceren zijn . 

· De Staatssecretaris van Eco~s he Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Divisiehoofd v divis~FI ctie Handhaven, van de 
Nederlandse V oe ef<'êr! Warenautoriteit 

directie Strntc glo 
divisie Jurldl cho znkun 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
78 auguslus 70 1/ 

Onze referentie 
NVWII/70 17/7386 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte

In aanvu lling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipron il besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distribut iecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt , bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met f ipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categori e ! -materiaal en is het niet mogel ijk om 
deze bij de individuele locat ies op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvu lling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van f iproni l, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubut iecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie ! -materiaal" en met de vermelding van de tekst "U itsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrij e recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

directie Strategie 
divisie Jurldhtche znkcrl 
team BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng c l !>9 
35 11 GG Ulrc hl 
Postbus '13006 
35'10 AA Ul rc hl 

Contact 

T
r 088 /23 33 3 '1 

Onze referentie : 
NVWA/2017/7386 
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• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

• In het distributiecentrum worden de producten apart als categorie 1-
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son 8. V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

~is~hoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
· Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

---

dlroctlo Stratcgl 
dlvlslo Juridische xnkon 
team Bestuurlijke 
moMregelen 

Datum 
78 augustloS 701 1 

Onxc r c rc re ntlo 
NVWfl/20 l 7/7386 
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> Retouradres Postbus 43006 35'10 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorilcil 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 4 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 4 augustus 20 17 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie !-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de ind ividuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentrum,

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie ! -materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

directie Strategie 
divisie Jurldlschu znku n 
team Dcstuurlljko 
ma!llregolon 

Catharljncslngcl !.>IJ 
35 11 GG Ut recht 
Postbus 43006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 

T 

F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/1386 
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• In het distribut iecentrum worden de producten apart als categorie ! 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn . 

De Staatssecretari s van Economische Zaken, 
Namens deze : 
i.o. 

N.G. Maij
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Strategie 
dlvlslo Juridis ch :tllkun 
team Bes tuurliJke 
maat rogalen 

Datum 
78 augustus 7 011 

Onze r oforentlo 
NVW/\/70 11/7386 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ulrechl 

Datum: 28 augustus 20 17 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -mate riaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecent rum van 3 augustus 2017 

Geachte

In aanvu lling op de brief van 3 augustus 201 7 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaa ld om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie ! -materiaal en is het niet mogelij k om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubut iecentrum  Dit onder 
de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie ! -materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weg lekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd ; 

d ircello Stratcglo 
divis ie JurldlsCilO :C!lk on 
t eam Bestuurlijke 
m aatrege len 

Calharljnc~lngcl !>9 
3!>1 I GG Utrecht 
Poslll us '13006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 

T
F 066 /23 33 3'1 

Onze r eferentie: 
NVWA/2017/7366 
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• In het distributiecentrurn worden de producten apart als cateqorie l·
materiaal opgeslagen totdat ze door Rcndac Son 13.V. worden oprJchaald; 

• Te allen tijde moeten de producten t:c traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
. Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie /1andhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit· 

dlred.it.l Slrolttlf)lll 
dlvlsl(! Jurldlsdw n:dHHI 
team Oestuudljlw 
IUiM\f(I{Jl~itm 

0i1lUtn 

i' I! illi\Jiht 11~; i' 0 I I 

onze refen~nth~ 
NVWA/l0l///3Hh 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvu lling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte 

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fiproni l besmette eieren, aangewezen al s categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributi ecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaa ld om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie ! -materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locati es op t e laten ha len door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentrum . Dit onder 
de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie ! -materiaal " en met de vermelding van de t ekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrij e recipiënten. Het weg lekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

directie St r ategie 
divisie Juridische znkon 
t oam Bestuur lijke 
maatrege len 

Catharljncslngcl !>9 
35 t 1 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3!>'10 AA Utrecht 

Contact 

T 
F 088 223 33 3 '1 

Onze r efere ntie: 
NVWA/20 17/7386 
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• In het distributiecentrum worden de producten apart: als cateqorie 1·· 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rcndac Son 13. V. worden opqehaald; 

• Te allen tijcJe moeten de producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij
Divisiehoofd van de divisie Inspecl'ie, onderdeel van directie Nandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en WarenautmHeit 

dinKtlt~ StróthJOh~ 

divisie .Juddbdw zo1l<en 
tmm1 Best.uurlljkn 
maalHlgel(~ll 

Datum 
]B o1lH)lh\w; ){)]/ 

On:r.tl n~ferentln 

NVWA//01///.mb 
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> Retouradres Postbus '13006 3540 AA Ut recht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 20 17 

Geachte 

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal, 
van de individuele locati es van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en ongekoelde 
producten met fiproni l besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaa l en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en ongekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de superm arkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten . Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/ wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

directie Stmlogle 
divisie Jurldlsch o 7nkon 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslng t>l !>9 
35 1 I GG Utrcrhl 
Postbus '13006 
3!>'10 flfl Utrecht 

Contact 

T
r 088 223 3J 3'1 

Onze referentie: 
NVWfl/ 20 17/7386 
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• In het distributiecentrum word en de producten apart als categorie 1 
materiaa l opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

( ~~ens deze \ 

1 Drs. 
DiVis)ehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

dircello Strntuglu 
divisie Jurldl8chu zokon 
team Bestuurlijke 
mantregelen 

Datum 
78 augustus 7 01 1 

Onze r ofor ontlo 
NVWII/70 1// I J8(> 
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> Retouradres Postbus '1 3006 35'10 AA Utrecht 

Datum : 28 augustus 2017 

_,_«..-
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Econo111isclle Zaken 

Betreft : aanvulling bri ef vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustu s 20 17 

Geachte

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipron il besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecent rum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. word en opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en ongekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op t e laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en ongekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentra : 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden : 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering " en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

dircello Slrnt eglo 
divisie Jurldlschu .en kun 
t oam Oo tuurlljko 
maotrogolon 

Catharljnc~lngc l ~'l 

35 1 I GG Utrecht 
Postbus '1 3006 
35'10 AA Utrecht 

T
F 008 723 JJ 3 '1 

Onze r ofc rcntlo: 
NVWAn OI// / 306 
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• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
word en vervoerd; 

• In het distributiecentrum word en de producten apart als categorie ! 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgel1aa ld ; 

• Te allen ti j de moeten de producten te t raceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze:

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Stratc glo 
divis ie Juridische xnkcn 
tcnm ocstuurlljko 
mnntrcgc lon 

Datum 
78 augustus 70 1/ 

Onze r crcrontlc 
NVWfl/701// / 386 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
-..~u Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten ha len door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt t e 
vervoeren naar uw distrubutiecentrum . Dit 
onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaa l" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

directie Stmtoglo 
divisie Juridische :en kon 
team DestuurliJk 
maatrogalen 

Catharljncslngcl !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 flfl Utrecht 

Contact 

T  
r 088 223 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWfl/2017/7386 
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• In het distributiecent rum worden de producten apart als categorie ! 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgehaa ld; 

• Te allen t ijde moeten de producten te traceren zij n. 

De St aat ssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze:

 
rs. N.G. Maij 

\gÎVisiehoofd van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

-------------

directie Strateg ie 
divisie Jur idische xnkon 
team Bestuur lijke 
maatrtlg elen 

Datum 
/6 augustus 20 11 

Onze referentie 
NVWII/~O J 1/7306 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fiproni l besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal , 
van de individuele locaties van uw ondernem ing naar uw distributiecent rum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te word en verwerkt, bericht ik u het vo lgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weg lekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

directie Stratcgl 
divis ie Juridisch e :~:aken 

t eam Bestuurlijke 
m aatrege len 

Catharljnoslngcl !>9 
35 1 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3511 0 flfl Utrecht 

Contact 

T 
r 088 223 33 311 

Onze referentie: 
NVWfl/2017/7386 
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• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten oekenmerkt 
worden vervoerd; 

• In het distributiecentrum worden de producten apart: als cateqorie 1 -
materiaal opgcs!a~JCn totdat ze door Renddc Son B.V. worden opw~haald; 

• Te allen tijde rnaeten de producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs.,.N,G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 1-iandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

dlvlsh~ Jurldlsthn ;r.alum 
tt~am Hestuut-lljlw 

llliMII"OQillon 

O<tiUtn 

l!l o'lli()IP;tiP; /01/ 

On:r.o n~f~~nlnth~ 
NVWA/1011/FJH() 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum: 28 augustus 20 17 

-."'""""~ 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvul l ing brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 2017 

Geachte 

In aanvull ing op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fiproni l besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel word en 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvu lling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van f ipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

directie Strat~gl 
divisie Jurldlscll zroken 
team BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng I !19 
35 11 GG Utrc hl 
Postbus '1 3006 
35'10 1111 Utrecht 

Contact 

T 
F 088 223 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7386 
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• Aan de NVWA is/wordt aanneqeven hoc deze producten nckenmerkl 
worden vervoerd; 

• In het distribuUecentrurn worden de producten apart als categorie 1·· 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rcndac Son 13. V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

brs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie llandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

dlvbh·~ Jurldi~dm J:illwn 
lfMill Oestuudljlu~ 
ma<ttregolen 

l)atum 
)I\ iHJ(j!JSI!JS )01/ 

On:n~ rdenmt.lt~ 

NVW/\/)01 //J:'H\IJ 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 14 augustus 2017 

Geachte 

In aanvulling op de brief van 14 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw d istributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het vo lgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en ongekoelde 
producten met fipron il besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie ! -materiaa l en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten ha len door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en ongekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
ve rband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecent rum,

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten word en in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie !-materiaal" en met de vermelding van de tekst "U itsluitend 
geschikt voor verwijdering " en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

direc tie Strategie 
divisie JurldiSCil O :ttlkon 
team Bestuurlijke 
maatr egolon 

Catharljncslng 1 !>9 
3511 GG Utre cht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utrc hl 

Contact 

I 
F 088 773 33 34 

Onze referentie : 
NVWA/201 7/7386 
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• In het distributiecentrum worden de producten apart als categorie ! 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te trace ren zijn . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 
i.o. 

directie Slrllt glu 
divisie lurldl cho %1\k n 
team Oost uur lljko 
maatregelen 

Datum 
;16 augustus ;I 0 t/ 

Onze referentie 
NVWAf;10 11/IJ66 
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> Retouradres Postbus 43006 35'10 AA Ulrcchl 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -materiaa l (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 3 augustus 20 17 

Geachte 

In aanvulling op de brief van 3 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het vol gende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie ! -materiaa l en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvu lling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel word en gehaald in 
verband met de aanwezigheid van f ipronil, rechtstreeks van de supermarkt t e 
vervoeren naar uw distrubutiecentra: 

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie !-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en ve rvoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

directie Stratcglu 
dlvlslo Jurldl cho Z!' kon 
team Bestuurlijke 
maatre gelen 

Catllarljncslng I !.>9 
3!.> 11 GG Utrecht 
Postbus '1 3006 
35'1 0 AA Utrecht 

Contact 

r
F 088 2?3 33 3 '1 

Onzo referentie: 
NVWA/20 17/7386 
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• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd ; 

• In het distributiecentrum word en de producten apart als categorie ! 
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opgehaald; 

• Te allen t ijde moeten de producten te traceren zij n. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

van de 

dir ectie StratCJg lo 
d ivisie Jurldlschu ZDkun 
t eam Bost uu r lij k 
maatregelen 

Datum 
78 auguslus 701/ 

Onze r c fc rc n t hl 
NVWA/2017/7386 
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> Retouradres Postbus 113006 35110 1111 Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie 1-materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 4 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 4 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie 1-materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fipronil besmette eie ren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie 1-materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvu ll ing op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentrum

Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

dircello Strnt glo 
dlvls lo Jurldl cho xnkon 
toom ocstuurlljko 
mootrege len 

Cathorljneslngcl ~IJ 
3!> 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 1111 Utrecht 

Contact 

-, 
r 088 773 33 3 11 

Onze referentie: 
NVWII/20 1//7386 
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• In het distributiecentrum worden de producten apart: a!s cat:eqorie l -
materiaal opgeslagen totdat: ze door Rendac Son B.V. worden opqchaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te t:raet~ren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie' Inspectie, onderdeel van directie 1-landhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

dlrl!ctle StrithtUhl 
divisie Juridische talwn 
team lhlSIUIII'Iljltn 
mo\atrt~gelen 

Dalum 
)fl ;111\)ll~;lo~; i'O! I 

Onze n~ferenth~ 
NVWA/i'Ol//nBb 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ulrcchl 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvulling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 4 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 4 augustus 2017 waarin ik u toestemming heb 
verleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaald om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met fiproni l besmette eieren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaald. Ook deze producten zijn categorie ! -materiaal en is het niet mogelijk om 
deze bij de ind ividuele locaties op te laten ha len door Rendac Son B.V. 

In aanvu lling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
verband met de aanwezigheid van fipron il, rechtstreeks van de supermarkt te 
vervoeren naar uw distrubutiecentrum,
Dit onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt als 
"categorie !-materiaal" en met de vermelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

dirce llo Straloglo 
dlvlsla Jurldhicho xnkon 
tean1 Bes tuurlijke 
rnnalrcgelen 

Calllalijncslngcl !>9 
35 1 1 GG Ulrcclll 
Posl bus '13006 
351!0 Afl Ulrc<.lll 

Contact 

f  
r 088 723 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWI'I/20 17/7 386 
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• In het distributiecentrum worden c1c producten apt-nl: als cat·eooric .1-
materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden opr]ehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn. 

De Staátssecrètaris van E;conomische Zaken, 
Namens deze:
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie InspeCtie, onderdeel van directie 1-iandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

dlmdh~ Stnth!glc~ 

dlvlslt~ Jurldl~du~ :zalu~n 

tCillll OCShl\U'IIjkt~ 

maatreot~len 

Di1lUm 
/H ,Hi!J!I~;Iu~, /OJ/ 

On:ze refen~ntll' 
NVWA//01 1/I.HJ(, 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
~~~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: aanvu lling brief vervoer categorie ! -materiaal (eieren) van supermarkt 
naar distributiecentrum van 4 augustus 2017 

Geachte

In aanvulling op de brief van 4 augustus 20 17 waarin ik u toestemming heb 
ve rleend om met Fipronil besmette eieren, aangewezen als categorie ! -materiaal, 
van de individuele locaties van uw onderneming naar uw distributiecentrum te 
laten vervoeren waar ze vervolgens door Rendac Son B.V. worden opgehaa ld om 
te worden verwerkt, bericht ik u het volgende. 

Nu is gebleken dat naast eieren ook in verwerkte gekoelde en engekoelde 
producten met f ipron il besmette eie ren zijn verwerkt en uit de handel worden 
gehaa ld. Ook deze producten zijn categorie !-materiaal en is het niet mogelij k om 
deze bij de individuele locaties op te laten halen door Rendac Son B.V. 

In aanvulling op de eerdere toestemming verleen ik ook toestemming om de 
verwerkte gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in 
ve rband met de aanwezigheid van f ipronil, rechtstreeks van de supermarkt te 
ve rvoeren naar uw distrubutiecentrum,

Dit onder de volgende vijf voorwaarden : 

• De verwerkte producten worden in de superm arkt gekenmerkt als 
"categorie ! -materiaal" en met de ve rmelding van de tekst "Uitsluitend 
geschikt voor verwijde ring" en apart opgeslagen; 

• De ve rwerkte producten worden opgeslagen en ve rvoerd in gesloten 
verpakkingen en/of afgedekte lekvrij e recipiënten. Het weglekken van 
smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze producten gekenmerkt 
worden vervoerd; 

dlroctlo Strat glo 
dlvlslo Juridische :a:nkon 
team Best uurlijke 
maatrogalen 

Catharljncstng I !>9 
3511 GG Ulre hl 
Postbus 11 3006 
35110 AA Ulrc hl 

Contact 

1
F 088 223 33 3 11 

Onze r eferentie: 
NVWA/ 2017/ 7386 
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• In het distributiecentrum worden de producten ;:~part als cat:cqoric 1 
materiaal opgeslagen totdat: ze door Rcndt:lC Son B.V. worden opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn. 

oe- Staatssecretaris van Econornische Zaken, 
Namens deze: 
i. 0' 

Drs. N.G: t''Îilij 
·· Divisiehoofd van de divisie InspeéUe, onderdeel van directie 1-!andhaven, van de 
Nederlandse Voedsel~ en Warenautoriteit 

directie Strat.•Jgh_j 
divisie Juridisdut ;r;lliWn 

h~<ml fic~slu\n-llji<" 

maatH!UOft~n 

Datum 
)ll o'I\Hj(I';]!IS )()J/ 

onze rerenmtill 

NVW/\f /0 I I/ l Jllb 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 30 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Vervoer categorie 1-materiaal (eieren en verwerkte producten) van 
supermarkten naar distributiecentrum 

Geachte 

Bij verschilende locaties van de onderneming zijn met fipronil 
besmette eieren en verwerkte gekoelde en engekoelde producten met fipronil 
besmette eieren aangewezen als categorie 1-materiaal. Namens uw bedrijf heeft u 
aangegeven dat het voor Rendac Sen B.V. niet mogelijk is om deze eieren bij alle 
individuele locaties op te halen. Het is wel mogelijk voor Rendac Sen B.V. om deze 

 en verwerkte producten bij uw distributiecentrum 
op te halen. 

Derhalve verzoekt u of u dit categorie 1-materiaal naar het distributiecentrum 
mag laten vervoeren. 

Gelet op het voorgaande, verleen ik toestemming om de eieren en verwerkte 
gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in verband 
met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkten te vervoeren 
naar uw distrubutiecentrum, Dit onder de volgende vijf 
voorwaarden: 

• De eieren en verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt 
als "categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst 
"Uitsluitend geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De eieren en verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in 
gesloten verpakkingenen/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het 
weglekken van smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze eieren en producten 
gekenmerkt worden vervoerd; 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 

T 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7386 
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• In het distributiecentrum worden de eieren en producten apart als 
categorie !-materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden 
opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de eieren en producten te traceren zijn. 

_De-St~atssecretaris van Economische Zaken, 
.---"-- -·-------- ·--

(~ Namens deze: 

\g;'~is~h~o~:~an de divisie.Insl)êêtie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
. -~Veecl5êl-ên Warenautoriteit 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
30 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7386 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Hoogvliet B.V. 
T.a.v. 
Postbus 434 
2400 AK Alphen aan den Rijn 

Datum: 30 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Vervoer categorie 1-materiaal (eieren en verwerkte producten) van 
supermarkten naar distributiecentrum 

Geachte

Bij verschilende locaties van de onderneming  zijn met 
fipronil besmette eieren en verwerkte gekoelde en engekoelde producten met 
fipronil besmette eieren aangewezen als categorie 1-materiaal. Namens uw bedrijf 
heeft u aangegeven dat het voor Rendac Son B.V. niet mogelijk is om deze eieren 
bij alle individuele locaties op te halen. Het is wel mogelijk voor Rendac Son B.V. 
om deze eieren en verwerkte producten bij uw distributiecentrum

op te halen. 
Derhalve verzoekt u of u dit categorie 1-materiaal naar het distributiecentrum 
mag laten vervoeren. 

Gelet op het voorgaande, verleen ik toestemming om de eieren en verwerkte 
gekoelde en engekoelde producten, die uit de handel worden gehaald in verband 
met de aanwezigheid van fipronil, rechtstreeks van de supermarkten te vervoeren 
naar uw distrubutiecentrum,  Dit 
onder de volgende vijf voorwaarden: 

• De eieren en verwerkte producten worden in de supermarkt gekenmerkt 
als "categorie 1-materiaal" en met de vermelding van de tekst 
"Uitsluitend geschikt voor verwijdering" en apart opgeslagen; 

• De eieren en verwerkte producten worden opgeslagen en vervoerd in 
gesloten verpakkingen en/of afgedekte lekvrije recipiënten. Het 
weglekken van smetstof (vocht) is ongewenst; 

• Aan de NVWA is/wordt aangegeven hoe deze eieren en producten 
gekenmerkt worden vervoerd; 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 

T 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7386 
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• In het distributiecentrum worden de eieren en producten apart als 
categorie 1-materiaal opgeslagen totdat ze door Rendac Son B.V. worden 
opgehaald; 

• Te allen tijde moeten de eieren en producten te traceren zijn. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
"/ Namens deze: 

Drs. N.G. Mair·- · 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, ondéideel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
30 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7386 
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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19622 

 

Zaaknummer 

201705154 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op donderdag 20 juli 2017 zijn er op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen. Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 

Datum 

22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19622 

 

Zaaknummer 

201705154 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19608 

 

Zaaknummer 

201705144 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 
 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn er op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen. Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19620 

 

Zaaknummer 

201705153 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf 
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Geachte  

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn er, op uw bedrijf aan de  

 monsters genomen van eieren en mest. Uit deze monstername is 

gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil aanwezig is. Een dergelijk 

gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en/of dier. Dit is 

aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te nemen. Dit besluit zal ik 

aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze, i.o.: 

 
Drs. N.G. Maij                            

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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T 088 223 33 33  
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Onze referentie 

U-17/19624 

 

Zaaknummer 

201705155 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 
 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf en recall 
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Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen.  

Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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VERZOEK  

Op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 178/20022 (ook wel de General 

Food Law genoemd) en op grond van artikel 19 van verordening (EG) 

nr.178/2002  is een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, indien deze van 

mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel (op uw bedrijf 

zijn de eieren bestemd voor menselijke consumptie) niet aan de 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, verplicht om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen. Deze partijen waarvan de herkomst onduidelijk of 

onbekend is, zouden daarom uit voorzorg van de markt moeten worden gehaald. 

Op grond van de hiervoor beschreven wetgeving dient u: 

 

1. Alle partijen hele eieren die u vanaf dinsdag 13 juni 2017 afgeleverd 

heb, te traceren.  

2. Al deze partijen hele eieren dienen uit voorzorg van de markt te worden 

gehaald.  

3. U moet uw afnemers van deze partijen hele eieren hiervan in kennis 

stellen en aangeven dat ook zij dit doen aan hun afnemers, indien ze 

producten hebben door geleverd.  

4. Ook dienen u en uw afnemers de genomen acties te melden aan de 

NVWA. Ook indien u van mening bent dat u geen actie hoeft te 

ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het  ‘meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeder’ op de 

website van de NVWA: WWW.NVWA.NL – melden voor ondernemers 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 

de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 

L 31 van 1 februari 2002, p. 1. 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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Catharijnesingel 59 
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T 088 223 33 33  
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Betreft: besluit blokkade bedrijf en recall 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen.  

Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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VERZOEK  

Op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 178/20022 (ook wel de General 

Food Law genoemd) en op grond van artikel 19 van verordening (EG) 

nr.178/2002  is een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, indien deze van 

mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel (op uw bedrijf 

zijn de eieren bestemd voor menselijke consumptie) niet aan de 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, verplicht om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen. Deze partijen waarvan de herkomst onduidelijk of 

onbekend is, zouden daarom uit voorzorg van de markt moeten worden gehaald. 

Op grond van de hiervoor beschreven wetgeving dient u: 

 

1. Alle partijen hele eieren die u vanaf woensdag 5 juli 2017 afgeleverd 

heb, te traceren.  

2. Al deze partijen hele eieren dienen uit voorzorg van de markt te worden 

gehaald.  

3. U moet uw afnemers van deze partijen hele eieren hiervan in kennis 

stellen en aangeven dat ook zij dit doen aan hun afnemers, indien ze 

producten hebben door geleverd.  

4. Ook dienen u en uw afnemers de genomen acties te melden aan de 

NVWA. Ook indien u van mening bent dat u geen actie hoeft te 

ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het  ‘meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeder’ op de 

website van de NVWA: WWW.NVWA.NL – melden voor ondernemers 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 

de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 

L 31 van 1 februari 2002, p. 1. 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19617 

 

Zaaknummer 

201705150 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 

 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf en recall 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen.  

Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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VERZOEK  

Op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 178/20022 (ook wel de General 

Food Law genoemd) en op grond van artikel 19 van verordening (EG) 

nr.178/2002  is een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, indien deze van 

mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel (op uw bedrijf 

zijn de eieren bestemd voor menselijke consumptie) niet aan de 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, verplicht om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen. Deze partijen waarvan de herkomst onduidelijk of 

onbekend is, zouden daarom uit voorzorg van de markt moeten worden gehaald. 

Op grond van de hiervoor beschreven wetgeving dient u: 

 

1. Alle partijen hele eieren die u vanaf dinsdag 4 juli 2017 afgeleverd heb, 

te traceren.  

2. Al deze partijen hele eieren dienen uit voorzorg van de markt te worden 

gehaald.  

3. U moet uw afnemers van deze partijen hele eieren hiervan in kennis 

stellen en aangeven dat ook zij dit doen aan hun afnemers, indien ze 

producten hebben door geleverd.  

4. Ook dienen u en uw afnemers de genomen acties te melden aan de 

NVWA. Ook indien u van mening bent dat u geen actie hoeft te 

ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het  ‘meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeder’ op de 

website van de NVWA: WWW.NVWA.NL – melden voor ondernemers 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 

de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 

L 31 van 1 februari 2002, p. 1. 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf       
UBN-nummer  

Datum ruiming  14 augustus 2017  Aantal stallen  1x   

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

 
  

Bijzonderheden 
- Te behandelen stal is stal nr 2.  Alle dieren uit stal 1 worden in stal 2 bijgeplaatst. Dus 1 stal   

 

Stal nr  2 (+ dieren uit stal 1)  

Houderij systeem   Scharrel Bio  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  Totaal 9000 stuks    
  
 Stal  1 4500    stuks 
 Stal 2 4500 stuks  

Afmetingen   L=  50 m         B=  17,5 m             H zijwand =   2,3 m              H nok=     4.5 m                   

Inhoud stal      3400   m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 9.45 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZO 

Buiten temp 21 graden Stal temp  23 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5 m 

Start inlaat CO2  9.57 uur      
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Tijdstip 20% CO₂ 10.02 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   10.13 uur Tot tijdstip 10.44 

Einde inlaat CO₂ 10.14 uur    

Tijdstip betreding stallen    11.00  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         11.15                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

23.2 27.4 

Meetgrafiek  

 

 

Operatieleider    

NVWA (naam en paraaf)    
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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19614 

 

Zaaknummer 

201705149 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 
 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf en recall 

 

 

 

 Pagina 1 van 3 
 

  

  

Geachte heren, 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen.  

Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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VERZOEK  

Op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 178/20022 (ook wel de General 

Food Law genoemd) en op grond van artikel 19 van verordening (EG) 

nr.178/2002  is een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, indien deze van 

mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel (op uw bedrijf 

zijn de eieren bestemd voor menselijke consumptie) niet aan de 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, verplicht om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen. Deze partijen waarvan de herkomst onduidelijk of 

onbekend is, zouden daarom uit voorzorg van de markt moeten worden gehaald. 

Op grond van de hiervoor beschreven wetgeving dient u: 

 

1. Alle partijen hele eieren die u vanaf maandag 3 juli 2017 afgeleverd 

heb, te traceren.  

2. Al deze partijen hele eieren dienen uit voorzorg van de markt te worden 

gehaald.  

3. U moet uw afnemers van deze partijen hele eieren hiervan in kennis 

stellen en aangeven dat ook zij dit doen aan hun afnemers, indien ze 

producten hebben door geleverd.  

4. Ook dienen u en uw afnemers de genomen acties te melden aan de 

NVWA. Ook indien u van mening bent dat u geen actie hoeft te 

ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het  ‘meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeder’ op de 

website van de NVWA: WWW.NVWA.NL – melden voor ondernemers 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 

de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 

L 31 van 1 februari 2002, p. 1. 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen.  

Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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VERZOEK  

Op grond van artikel 18 van verordening (EG) nr. 178/20022 (ook wel de General 

Food Law genoemd) en op grond van artikel 19 van verordening (EG) 

nr.178/2002  is een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, indien deze van 

mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel (op uw bedrijf 

zijn de eieren bestemd voor menselijke consumptie) niet aan de 

voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, verplicht om het betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen. Deze partijen waarvan de herkomst onduidelijk of 

onbekend is, zouden daarom uit voorzorg van de markt moeten worden gehaald. 

Op grond van de hiervoor beschreven wetgeving dient u: 

 

1. Alle partijen hele eieren die u vanaf maandag 3 juli 2017 afgeleverd 

heb, te traceren.  

2. Al deze partijen hele eieren dienen uit voorzorg van de markt te worden 

gehaald.  

3. U moet uw afnemers van deze partijen hele eieren hiervan in kennis 

stellen en aangeven dat ook zij dit doen aan hun afnemers, indien ze 

producten hebben door geleverd.  

4. Ook dienen u en uw afnemers de genomen acties te melden aan de 

NVWA. Ook indien u van mening bent dat u geen actie hoeft te 

ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het  ‘meldingsformulier 

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeder’ op de 

website van de NVWA: WWW.NVWA.NL – melden voor ondernemers 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 
2 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 

de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 

L 31 van 1 februari 2002, p. 1. 
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Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 27 september 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

I n een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf . U 
heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de eieren. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de t oeli chti ng 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
I k hef, met ingang van 18 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer weer mag afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Let wel: ondanks dat het afvoerverbod ten aanzien van de eieren is opgeheven 
wil ik u wel wijzen op uw eigen verplichting ten aanzien van het in de handel 
brengen van levensmiddelen. De opheffing van het afvoerverbod houdt niet in dat 
u eieren, waarin fipronil boven de MRL1 is aangetoond mag afvoeren en in de 
handel mag brengen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om er op toe te zien 
dat u enkel eieren mag afvoeren en in handel mag brengen als geen fip ronil is 
aangetoond dan wel fipronil onder de MRL van 0,005 mg/kg is aangetoond. Wordt 
in de ana lyses van de eieren aangegeven dat fipronil is aangetoond boven de MRL 
van 0,005 mg/kg en onder de 0,01 mg/kg dan dient u de verplicht ingen van 
artikelen 14 en 19 van Verordening (EG) 178/2002 na te leven en deze eieren t e 
vernietigen. 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft we l gelden voor : 
- het pluimvee en de mest. 

1 MRL is het maximale residulimiet 

directie Handtuw en 
divis ie Inspoctl 

Catharljnaslng •i !:19 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utre ht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 '1 

Onze re ferentie: 
NVWA/20 17/ 8078 
17E0875 
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U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomstig van het door u 
gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat in deze 
monsters van eieren, afkomstig van het pluimvee geen dan wel fipronil onder MRL 
is aangetoond, of een gehalte aan fipronil tussen de MRL van 0,005 mg/kg en 
0,01 mg/kg is aangetoond. 

Nu is gebleken dat de gemeten waarden aan fipronil niet boven de 0,01 mg/kg 
zijn uitkomen hef ik het afvoerverbod voor wat betreft de eieren op. Dit betekent 
dat u weer eieren van uw bedrijf mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
mag brengen als u zeker weet dat in de eieren geen fipronil boven de MRL zit. 
Gelet op de analyse uitslagen ziet de NVWA geen reden meer om het 
afvoerverbod te continueren en wordt van u verwacht uw eigen 
verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van het in de handel brengen van 
veilige levensmiddelen. 

Verder blijft, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee en de mest van het pluimvee, het verbod op het afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland brengen van dat pluimvee en de daarvan 
afkomstige dierlijke (bij) producten gelden. 

Ten aanzien van uw mest merk ik op dat zolang niet is aangetoond dat er geen 
fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op 
uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

din~clle Handh<lven 
divisie lnSJ)C(~Ih~ 

Datum 
"J J septemlwr )0 l I 

Onz<~ refere111tle 
NVW/\/201 //BO/!! 
1/UlB/~) 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en/of alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipron il -in-eieren/fipronil -vragen-en
a ntwoorden -geblokkeerde-bed rijven . 

De Min ister van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij
Divisieho~e-4M-sie-ln 1e, onderdeel van directie Handhaven, 

------Ne-creriäiïdse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaa r 

van de 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhavon 
divis ie Inspec tie 

Datum 
27 september 70 t I 

Onze referen tie 
NVWII/2017/80/0 
l 7E0075 
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Di rectie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monst ergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum st art analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Ecouomische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q34-10 

201743673 

35425551 

1 

15 augustus 2017 

16 august us 2017 

16 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Consume nt e. 
vellighe ld 
Laboratorium voed ct & 
voedscl vclllghold 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenin gen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum be proevingsnipport 
17 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fiproni l n.a. 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k B2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de w ettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1urn•nt a 
velligheld 
Labor~torlum voodoo & 
voedselvell igheld 

Datum beproavlng~rllpport 
17 augustu s 2017 

Beproevlng~rapport 10 
NVWNT3/2 0 L7/Q34· JO 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 29 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0876 

Geachte heer/ mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederl andse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd . Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsterana lyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf is fiproni l aangetoond. Hierdoor wordt 
de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U 
dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerd ij k. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw plu imvee 
en al le dierl ijke (bij) producten daarvan geen fipronil of fipron il onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op t e laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipron il-in-eieren/fi pronil-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namen 

aij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie nderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- re utoriteit 

directie Hand hlw on 
divisie Inspoelie 

Catharljncslngol !><) 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 AA Utrc hl 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3 11 

Onze r e fe ren t ie : 
TRCNVWA/20 1 7/7008/ 
17E0876 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Minisrerie van Economische Zakeli 

Analyserapport 201743994-V-22-08-2017 15:55 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35466898 

Datum monstername: 16-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 2 

Datum monsterontvangst 16-08-2017 

Datum start analyse: 17-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontllangen, hierboven ge i dentificeerde monster 

Dlvlslo Loboratorio 
Afdollng Voodor- on voodsol 
volllghOid & produc tvolllghold 

Vltao. Gobouw 123 
Akkormoolsbos 4 
6700WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www.nvwa.ni 

Contactporsoon 

T
F 070 757 32 09 
vwa .wagonlngon@ vwo nl 

Onze Reforontle 

?0 1743QQ4·V·??-08-20171655 

Datum 

22-08·2017 

Bijlagen 
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Di l rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35466898 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdinosmicldel QuECilEF~S met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekcrhcid: 

Hesultaat 

0.0067 m9lkD 

Meeton-
zekerheid PI 

:t 0,0034 mglkg 

Ahloiii\H Voodw- <H\ VlJOf!•;nl 

voiliq!wi<l & jii(HIIJo_lvo!iii!]IHJid 

Datum 
:>/-üll ~01/ 

011/() l{fl!OIOiltiiJ 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k:o2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapp011eerde res\lllaat 

Informatie over de gebruikte meetmethrx!e(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, teilzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NWJA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis!erie van Economisd1e Zaken 

Analyserapport 201743999-V-22-08-2017 15:55 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35466919 

16-08-2017 

3 vrije uitloop bruin 

16-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NWJA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster 

Olvlslo Laboratoria 
AfdelingVoeder- on voo<l~O I 

volllghold & pro<luctvolli011ul<l 

Vitae, Gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagonlngon@vwo.ni 

Onze Rolerentie 

201743990-V-2?-06-2017 16 Ö~ 

Datum 

22·08·20 17 

Bijlagen 
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Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NWIA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35466919 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijclingsrniclclel QuECI1EHS mei TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

1) Legenda Meetonzekerheid 

Resultaat 

0.011 mg/kg 

Mooton
zekerheid 111 

f. O,OOG mg/kg 

l}ivi~.io l_alw!';llmiil 

A!dnliiH) Voodo1- (Hl vonol!;"l 

Vllili!JIItJid & j)IOdtJ<.IV<!III\)11<>1<1 

Dntum 
:.':.'-01\-~01/ 

Otll<l l~<lhHOll\io 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k"'2 bij de berekening van de ge~xpandeenJe meelonzekerheid vwl het oemppo11(~erde rest11lnat 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 08 september 2017 
Betreft: Last onder Dwangsom 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Met mijn brief van 29 augustus 2017 heb ik bepaalde traceringsgegevens 
gevorderd. De termijn die was gesteld om de gegevens aan te leveren verliep 
donderdag 31 augustus om 9:00u. U heeft voor het verstrijken van de hiervoor 
genoemde deadline gegevens aangeleverd. 

Inspecteurs van de NVWA hebben deze gegevens middels een inspectie op uw 
bedrijf op woensdag 6 september 2017 beoordeeld. Uit deze inspectie is gebleken 
dat u onvoldoende informatie heeft geleverd. Ook is deze ontbrekende informatie 
tijdens de inspectie niet naar voren gekomen. Hiermee is niet voldaan aan de 
vordering. 

Hierdoor bent u in overtreding van artikel 18, tweede en derde lid, en artikel 19 
van Verordening (EG) nr. 178/20021 in samenhang met artikel 2, tiende lid, van 
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Ik neem 
daarom het volgende besluit. 

LAST ONDER DWANGSOM 
Naar aanleiding van de hierboven genoemde overtreding leg ik u de verplichting 
op tot verstrekking van de volgende informatie: 

1. U dient onmiddellijk een GFL-melding te doen n.a.v. de door
ontvangen informatie over leveranties van eieren met een te hoog gehalte 
fipronil door ; 

2. U dient van alle GFL meldingen die u heeft gedaan, per GFL melding de 
complete adres gegevens van afnemers aan te leveren. 

3. U dient een overzicht te verstrekken welke afnemers zijn geïnformeerd 
door en wanneer dat heeft plaatsgevonden. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 

'Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden . 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

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

Contactpersoon 

T 
F 088 223 33 34 

nvwa .nl 

Onze referentie 
TRCVWA/2017/7764 
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NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.ni. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

U dient deze gegevens uiterlijk op dinsdag 11 september 2017 om 12:00 uur 
over te leggen. 

Na ommekomst van iedere daaropvolgende werkdag dat de NVWA de gevorderde 
informatie niet van u heeft ontvangen verbeurt u een dwangsom van €10.000-
per dag tot een maximum van € 50.000,-. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20022 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw afnemers niet op 
de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u uitgeleverde 
levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. En is u deze informatie nogmaals gevorderd in de brief van 29 
augustus jl. 

Tot op heden hebt u onvoldoende gehoor gegeven aan de verplichting om de 
gevraagde informatie over te leggen. 

Op grond van de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en artikel 2, 
tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen 
verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 184 Strafwet is 
opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering strafbaar. 

2 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

Datum 
08 september 2017 
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De bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen ontleen ik aan artikel 
32, aanhef en onder b van de Warenwet in samenhang met artikel 5:32, eerste lid 
van de Awb. 

De hoogte van de dwangsom wordt passend geacht gelet op de risico's voor de 
volksgezondheid als u de opgelegde maatregel niet naleeft. Bij het niet naleven 
van de maatregel kan u de gezondheid van consumenten in gevaar brengen. De 
hoogte van dwangsom moet u aansporen om de opgelegde maatregel ook 
daadwerkelijk na te leven en uw bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen 
met de wettelijke voorschriften. 

Vervolg 
Wanneer u, nadat u het maximale bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd, nog 
steeds de gevorderde informatie niet heeft ingediend, kan een hogere dwangsom 
worden opgelegd. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid en gelet op de wettelijke verplichting die u 
hebt om gegevens te verstrekken, zie ik ervan af u te horen voorafgaand aan het 
nemen van dit besluit (artikel4:11 Awb en artikel 4:8, tweede lid Awb). 

'fl'ister-van-\tel-ks.gezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 

. N.G. Maij
Divisieho~ e divisie Inspectie, onderdeel van de directie Handhaven, van 

____--a€J-f'otefférlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http :/ /www .rijksoverheid . nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening . 

directie Handhaven 

Datum 
08 september 2017 
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Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 
rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

directie Handhaven 

Datum 
08 september 2017 
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> Retouradres Postbus 1\3006 3540 flfl Utrecht 

Datum: 08 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: last onder dwangsom onttrekken categorie 1 materiaa l 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 14 en 15 augustus 2017 heeft u een drieta l partijen eieren afkomstig van het 
bedrijf uit Polen ontvangen. Deze eieren zijn bemonsterd en onderzocht 
op de aanwezigheid van fipron il. Uit deze ana lyse is gebleken dat in de eieren een 
gehalte aan f ipronil zit ruim boven de MRL voor eieren. De aangetoonde gehalten 
aan fipronil zijn 0.025 mg/kg, 0.0 12 mg/kg en 0.008 mg/kg. 

U heeft op 30 augustus 20 17 hiervan melding gemaakt aan de NVWA. Tevens 
heeft u te kennen gegeven deze partij weer t erug t e sturen naar Polen en dat er 
mogelijk al een chauffeur uit Polen onderweg is naar uw bedrij f om de eieren op 
te ha len. 

Eieren met een te hoog gehalte aan fipronil zijn categorie ! -materiaa l en dienen 
als zodanig te worden verniet igd door de daartoe aangewezen verwerker. Afvoer 
van eieren naar Polen is derhalve niet toegestaan. 

Indien u toch deze eieren afvoert naar Polen dan overtreedt u hiermee artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 1069/ 20091 in samenhang met art ikel 3.3, eerste lid 
van de Regeling dierlijke producten. Ik neem daarom het volgende besluit. 

LAST ONDER DWANGSOM 
Ik leg u de last onder dwangsom op om vóór 22 september 2017 de drietal 
partijen eieren, zoals gespecificeerd in de bijlage bij dit besluit, afkomstig van het 
bedrijf uit Polen en waar in de schadelijk stof fipronil is aangetoond, ter 
destructie af te voeren van uw bedrijf. 

Dit afvoeren van uw bedrijf moet onder toezicht van de NVWA. Daartoe dient u 
contact op te nemen met de contactpersoon zoa ls vernoemd in de colofon van 
deze beschikking. 

1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlij ke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verorden ing (EG) nr. 1774/ 2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

directie Handlilw on 
divisie Inspoelie 

Cnlh<~ rljncslnqcl !>9 
3 ~ 11 GG Ul rüCiil 
Postbus 1\300(, 
351\0 flfl Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactper soon 

T 
F 060 723 33 31\ 

i,bnvw,, .nt 

Onze r eferentie 
l RVWfl/2017///6 / 
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Voert u de eieren toch af naar Polen, dan overtreedt u artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 1069/2009 in samenhang rnet artikel 3.3, eerste lid van de Reqeling 
dierlijke producten, en verbeurt u een dwanqsorn van C '50.000. 

Op grond van artikel 8.5 van de Wet elieren in samenhang rnct artikel 5:32, eerste 
lid van de Algemene wet bestuursrecht, ben ik bevoegd tot oplegginq van een last 
onder dwangsom ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wet dieren. 

Hierna licht ik rnijn besluit toe. 

Toelichting 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. De afgelopen jaren is het aantal toegestane 
toepassingen in de agrarische sector beperkt; hierbij speelden 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 
rnatig toxisch voor mensen. 
Gelet op het schadelijke karakter van de stof is ter bescherming van de 
volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 voor fipronil in eieren een 
maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de handel worden gebracht 
als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden vervoederd rnagen het in 
voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet overschrijden (artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Eieren waarin de schadelijk stof fipronil boven de MRL is aangetoond zijn dierlijke 
bijproducten die aangemerkt worden als categorie 1 materiaal (artikel 8, aanhef 
en onder d van Verordening (EG) nr. 1069/2009). 

De hoogte van de dwangsom wordt passend geacht gelet op de risico's voor de 
volksgezondheid als u de opgelegde maatregel niet naleeft. De gezondheid van 
consumenten wordt in gevaar gebracht als deze eieren niet worden vernietigd 
rnaar in producten terechtkarnen voor de humane consumptie. De hoogte van 
dwangsom moet u aansporen om u de eieren ter destructie af te voeren van uw 
bedrijf. 

Afzien horen 
In verband rnet de spoedeisendheld en gelet op de wettelijke verplichting die u 
hebtorn gegevens te verstrekken, zie ik ervan af u te horen voorafgaand aan het 
nemen van dit besluit (artikel 4:11 Awb en artikel 4:8, tweede lid Awb). 

dln!<:th~ liill"ldh11vml 

D<ttlun 

OB ~;eplemlwt ;;o 11 
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De miDJ.§t.er:.....van- EeeAemische Za~, 
-erl'\"iên s deze, 

Di~o · e divisie Inspectie, onderdeel van de directie Handhaven, van 
____--oe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaa l bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rij ksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schrift elijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie H<1 ndhav n 

Datum 

08 september 2 0 J 1 
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Bijlage 

Bijlage 7 
Partij eieren in schaal 
Verpakkingseenheid 668,0 
Producthoeveelheid 9346 kg 
Datum ontstaan tekortkoming 21-08-2017 
Datum ontdekking tekortkoming 21-08-2017 
Resultaat 0.025 mg/kg fipronil 

Bijlage 8 
Partij  eieren in schaal 
Verpakkingseenheid 695,0 
Produkthoeveelheid 10432,0 
Datum ontstaan tekortkoming 25-08-2017 
Datum ontdekking tekortkoming 25-08-2017 
Resultaat 0,012 mg/kg fipronil 

Bijlage 9 
Partij eieren in schaal 
Verpakkingseenheid 668. 
Produkthoeveelheid 9346, kg 
Datum ontstaan tekortkoming 25-08-2017 
Datum ontdekking tekortkoming 25-08-2017 
Resultaat 0,008 mg/kg fipronil 

dirc<;tie Hamtlli1V(ln 

Datum 

OB seplPilllWI /0 l / 
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de Rechtspraak 

Rechtbank Rotterdam 

I 3SRRC10861423 I 

datum 

onderdeel 

contactpersoon 

doorkiesnummer 

ons kenmerk 
uw kenmerk 

bijlage(n) 

faxnummer afdeling 

onderwerp 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

8 september 2017 
bestuur I 

zaaknummer ROT 17 153 7 I BC R002 
TRVWA/201717408 

088-36 10566 
het beroep van

Geachte heer/mevrouw, 

Rechtbank Rotterdam 
Bestuursrecht 

bezoekadres 
Wilhelminaplein 100/125 

correspondentieadres 
Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam 

t 088-36 26000 
f 088-36 1 0566 
www.rechtspraak.nl 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Hierbij zend ik u het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 6 
september 2017. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden . 

.--iiOoiáéhîe~ct. 

BC352 
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0102972555 Rechtbank Ratterdam 11:56:43 08-09-2017 

uitspraak 

RECHTBANK ROTTERDAM 

Team Bestuursrecht I 

zaaknummer: ROT 17/53 71 

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrecbt'ér van 
6 september 2017 op hetverzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen 

erzoekster, 
gemachtigde: 

en 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verweerder. 

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening aangaande het besluit van 4 september 2017. 
De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen zitting kan worden afgewacht voor het 
treffen van een voorlopige voorziening, zodat de voorzieningenrechter met toepassing van 
artikel8:83, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aanleiding ziettot het bij 
wijze van voorlopige voorziening schorsen van het bestreden besluit. 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt verweerder hierdoor niet in zijn 
processuele belangen geschaad. De voorzieningenrechter zal ter zitting van 12 september 
2017, 10.00 uur, ambtshalve onderzoeken of aanleiding bestaat de voorlopige voorziening te 
wijzigen dan wel op te heffen, waarna uitspraak zal worden gedaan. Alle verdere 
beslissingen, waaronder die over de vraag of tijdig griffierecht is voldaan, alsmede de vraag 
naar de spoedeisendheid, worden aangehouden tot laatstgenoemde uitspraak. 

Beslissing 

De voorzieningenrechter schorst het bestreden besluit. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. , voorzieningenrechter, in aanwezigheid van 
 griffier. 

voorzieningenrechter 

Afschrift verzonden aan partijen op; 0 8 SEP. 201~;;::;-;:;-::~:-::-:-:-~---. 
VOOR KOPJE CONFORM 
De griffier van de 
Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht  

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open. 

wnd 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

    

 

 

Datum: 11 augustus 2017 

Betreft:  bestuurlijke maatregel fipronil – dossiernummer 17E0064 

 

 

 

 Pagina 1 van 3 
 

  

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Datum: 11 augustus 2017 

Betreft:  bestuurlijke maatregel fipronil – dossiernummer 17E0102 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

 

document 220



directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contact 

Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

TRCNVWA/2017/6532 

17E0175 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 
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Betreft:  bestuurlijke maatregel fipronil – dossiernummer 17E0175 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

    

 

 

Datum: 11 augustus 2017 

Betreft:  bestuurlijke maatregel fipronil – dossiernummer 17E0192 

 

 

 

 Pagina 1 van 3 
 

  

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 

controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 

laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat fipronil aanwezig is. De uitslag van het 

laboratoriumonderzoek treft u aan in de bijlage. 

 

Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid als 

dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 

bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 

dierlijke producten daarvan.  

 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe.  

 

Bestuurlijke maatregel 

Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 

afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 

handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 

pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 

verkregen van de NVWA.  

Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 

of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa.nl 
 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van  

€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 

maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 

het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
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afkomstige dierlijke producten. 

 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 

maximumresidugehalte (MRL1) vastgesteld. Producten die in de handel worden 

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052).  

 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093). De dierlijke producten afkomstig 

van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 

aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van  

Verordening (EG) 1069/20094).  Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 

toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 

voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd.  

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 

kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 

laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 

gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 

monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 

een maand te doen. De kosten van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

 

Afzien horen 

In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 

Algemene wet bestuursrecht) 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van  Verordening 

(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 

kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 
2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 

de Raad. 

 
3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 

van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 

werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 

2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad. 

 
4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 

dierlijke bijproducten) 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 
 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 
Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  
 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  
 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  
 

 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  
 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Datum: 11 augustus 2017 

Betreft: Opheffing afvoerverbod eieren 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  
 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

     

 

Datum: 11 augustus 2017 

Betreft: Opheffing afvoerverbod eieren 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij besluit van 8 augustus 2017 is aan uw bedrijf het verbod opgelegd op het 

afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 

uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het 

opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de schadelijke 

stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 

bedrijf monsters genomen.  

 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 

aanzien van de eieren.  Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 

van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen.  

 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest.  

 

Dit besluit licht ik hierna nader toe.   

 

Toelichting 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 

396/20051 zijn maximum residugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 

kippeneieren.  

 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 

396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 

als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

 
1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 

III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 

fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg.  

 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 

een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 

bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 

eieren. Hieruit volgt dat er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en 

voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 

van de eieren op. 

 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt  aan welke voorwaarden moet  worden voldaan om het 

verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest.  

Hierover volgt later meer informatie.   

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

, 

Namens deze: 

i.o.  

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

 

 

Bezwaar   

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 

bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 
2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 20 17 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-..:a.:.c~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 20 17 heb ik aan u de schriftel ijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleid ing voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof f ipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierli jke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlij ke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland t e brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering . U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontact centrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneleren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
info@vwa.nl 

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0146 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenkin(J, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 11ebl)en 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenornen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekkinq tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 

Datum 

;> iltl9lJStus lOl/ 

Onze referentie 

rRCNVW/\//0 17/652/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt urOI 46 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093

). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094 Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG} nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG} nr, 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze vc_m rnenin9 is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de vocdselvciliqhcidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op l1et voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij 11un afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nvwa.ol- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot opricht'1ng 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voed se I vei I i g he idsaa n gelegenheden 

6 Verordening (EG} nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, ffufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd ITWt 

artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. llB/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rnening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan cle voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage II Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief). 

directie Strategie 
divisie Juridische z<tken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

Ï' il\!()US\US )_{) 1"/ 

Onze referentie 

l !<.CNVWI\/t'O 17/6S2/ 
l/[{)J4ü 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q14-18 

201741083 

35377301 

01 

28 juli 2017 

29juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa. ni 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v 3 

Paramet e r 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet 
onzek erheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warena utori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
nor m z 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

Confo rm 

De NVWA gebruikt een dekktngsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde verste. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
31 j uli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/ 2017/Q14- 18 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
MinisLerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / QR5-36 

201741085 

35377326 

02 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument t1t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,01 5 

Meet
onzekerheld1 

0,0075 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monst er voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 111 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

Datum beproevlngs rapport 
1 augustus 2017 

Beproevingsnipport 10 
NVWNT3/2017/QRS-36 

Pagina 2 van 2 



document 222

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q14-19 

201741086 

35377342 

03 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gel dentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Cont actpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlng srapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 

• Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monst er voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/2017/Q14- 19 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgegevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

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

Contactpersoon 

T
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
TRCVWA/2017/7411 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
eiproducten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel ei producten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om 09:00 uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.nl. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

i.o. 

s .G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, o fieel varî de directie Handhaven, van 
de Nederlandse Voedsel- en utoriteit 

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgegevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en 
voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

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

Contactpersoon 

T
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
TRCVWA/2017/7407 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
eiproducten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel eiproducten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om 09:00 uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.nl. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

dr . .G. Maij 
Divisiehoofd van d~div!Sie Inspectie, onderdeel van de directie Handhaven, van 
de Neder/andsêVÓedsel- en Warenautoriteit 

-----·~ ----~~ 

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 

Onze referentie 
TRCVWA/2017/7407 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgegevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveîligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

T
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
TRCVWA/2017/7412 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
eiproducten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel eiproducten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om 09:00 uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.nl. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
------.-- - ---·--··· -- ... ___ _ 

/Îo~

drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Insp.eGtie;ê)nderdeel van de directie Handhaven, van 
de Nederlands~oedselo:ên-Warenautoriteit 

-----··----

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveîligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

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

Contactpersoon 

T
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
TRCVWA/20 17/7409 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
eiproducten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel eiproducten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om 09:00 uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
JCB@nvwa.ni. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
~----

Divisiehoofd van de di~i§..Inspl!êfÎe, onderdeel van de directie Handhaven, van 
de Neder~se-VaêCTsel- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgegevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

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

T
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Onze referentie 
TRCVWA/2017/7413 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
ei producten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel eiproducten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om 09:00 uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.nl. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit -
i.o. 

rs.4G. Ma~ 
Divisiehoofd van de divisie Ins~ect1e, onderdeel van de directie Handhaven, van 
de Nederlan_çise..Voecrser-e;; Warenautoriteit _.----

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 29 augustus 2017 
Betreft Vordering traceringsgegevens 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In verband met de vaststelling van de schadelijke stof fipronil in eieren en mest, is 
vanaf 22 juli 2017 aan een groot aantal pluimveebedrijven een verbod opgelegd 
op het afvoeren van pluimvee, mest en eieren. Deze pluimveebedrijven zijn 
daarbij door de NVWA geattendeerd op hun verplichting op grond van artikel 19, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/20021 om reeds door hen uitgeleverde 
eieren uit de handel te nemen en de NVWA te informeren over de door hen 
daartoe ondernomen acties. 

Uit de traceringsgegevens die de NVWA van voornoemde pluimveebedrijven heeft 
ontvangen, komt naar voren dat ook aan uw bedrijf eieren zijn geleverd die zijn 
verontreinigd met fipronil. Dit brengt met zich dat ook op u de verplichting van 
artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 rust. U heeft hier 
onvoldoende dan wel geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft tot gevolg dat uw 
afnemers niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van fipronil in de door u 
uitgeleverde levensmiddelen. 

In verband hiermee hebben inspecteurs van de NVWA de afgelopen weken 
verschillende malen contact opgenomen, gewezen op uw verplichtingen en 
verzocht om informatie met betrekking tot uw leveranciers en afnemers naar de 
NVWA te sturen. 

Tot op heden hebt u geen (of onvoldoende) gehoor gegeven aan de verplichting 
om de gevraagde informatie over te leggen. 

Vordering traceringsgegevens 

Hierbij verzoek ik u nogmaals met klem de hieronder genoemde gegevens te 
verstrekken. Het betreft: 

1 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

directie Handhaven 

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

Contactpersoon 

T
F 088 223 33 34 
r. vanderbeek@nvwa.nl 

Onze referentie 
TRVWA/2017/7408 
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1. Complete naam- en adresgegevens van alle afnemers die eieren dan wel 
eiproducten van u hebben ontvangen waarin een fipronilwaarde boven de 
MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen dat de MRL 
voor fipronil is overschreden; 

2. Complete naam- en adresgegevens van alle leveranciers die eieren dan 
wel eiproducten aan u hebben geleverd en waarin een fipronilwaarde 
boven de MRL is vastgesteld of waarvan reden bestaat om aan te nemen 
dat de MRL voor fipronil is overschreden; 

3. Datum van ontvangst en aflevering van de onder 1. en 2. omschreven 
producten; 

4. Van de onder 1. en 2. omschreven producten: de ontvangen en 
afgeleverde hoeveelheden. 

U dient deze gegevens uiterlijk op donderdag 31 augustus om og:oo uur over 
te leggen. 

De gevorderde informatie dient u aan de NVWA over te leggen via het digitaal 
meldingsformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen op de website van de 
NVWA. Tevens dient u een overzicht van de meldingen te mailen naar 
ICB@nvwa.nl. Indien uw bestand groter is dan 9 Gb kunt u een "ingepakt" 
bestand (Zip-file) leveren of bijvoorbeeld gebruik maken van de FTP-server. 

Ik wijs u erop dat u ingevolge de artikelen 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), artikel 18, derde lid, van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen verplicht bent om medewerking te verlenen. Op grond van artikel 
184 Strafwet is opzettelijke niet-medewerking aan een toeziehtsvordering 
strafbaar. 

Vervolg 

Indien u voor het bovengenoemde tijdstip de gevorderde informatie niet heeft 
verstrekt, zal ter handhaving van uw medewerkingsplicht een last onder 
dwangsom worden opgelegd. 

Hoogachtend, 

De efiandse-Ve 

i.o. 

ij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onder, eel van de directie Handhaven, van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenaj!.IX> eit 

directie Handhaven 

Datum 
29 augustus 2017 
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