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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 september2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: ontheffing afvoerverbod eendagskuikens 17BR0001 

Geachte heer/mevrouw, 

U exploiteert een broederij waar broedeieren door middel van broedmachines 
worden uitgebroed. Uw bedrijf is gevestigd en 
is bekend onder broederij erkenning 

Vanaf 30 augustus 2017 voert u verontreinigde broedeieren aan afkomstig van 
een vermeerderingsbedrijf waar bestuurlijke maatregelen aan zijn opgelegd ten 
aanzien van de afvoer. Deze broedeieren zijn afkomstig van pluimvee dat 
verontreinigd is met fipronil. Naar aanleiding hiervan is bij besluit van 22 
september met kenmerk NVWA/2017/8077, aan u een afvoerverbod opgelegd 
voor de afvoer van broedeieren en van het pluimvee afkomstig uit deze 
broedeieren, de dierlijke bijproducten uit deze broedeieren en de broedeieren die 
niet of niet volledig worden uitgebroed. Daarbij is aangegeven dat de 
eendagskuikens met toestemming en onder voorwaarden mogen worden 
afgevoerd naar een v/eeskuikenbedrijf. 

U verzoekt nu om toestemming om eendagskuikens op regelmatige basis, zijnde 
meerdere malen per week, af te voeren naar verschillende vleeskuikenbedrijven. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en in deze brief leest u mijn besluit. 

Besluit 
Gelet op het vorenstaande en artikel 10.1, eerste lid van de Wet dieren verleen ik 
u, met ingang van 22 september 2017op regelmatige basis, zijnde meerdere 
malen per week, toestemming voor de verplaatsing van eendagskuikens 
afkomstig van broedeieren waarvoor een afvoerverbod geldt, afkomstig van uw 
broederij naar verschillende vleeskuikenbedrijven binnen Nederland. 

Aan dit vervoer zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. alleen eendagskuikens die onder het afvoerverbod vallen opgenomen in 

het besluit van 22 september met kenmerk NVWA/2017/8077 vallen 
onder de werking van deze ontheffing; 
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2. het afleveren van de eendagskuikens vindt plaats overeenkomstig het 
door u opgestelde Protocol verwerken broedeieren vb-bedrijf zolang 
hier een blokkade op rust van de NVWA van 29 augustus 2017; 

3. het vervoer van de eendagskuikens vindt rechtstreeks plaats vanaf uw 
broederij naar een of meerdere vleeskuikenbedrijven binnen Nederland; 

4. het vervoer vindt meerdere malen per week plaats; 
5. het vervoer wordt uitgevoerd door de broederij; 
6. u dient iedere afvoer te registreren op datum van afvoer, het aantal 

eendagskuikens, de naam en adres van het ontvangende 
vleeskuikenbedrijf (incl. UBN en KIP-nummer) en de naam en gegevens 
van het betreffende herkomstbedrijf van de broedeieren. U dient deze 
registratie aan het einde van iedere week te mailen naar ICB@nvwa.nl; 

7. naast de hiervoor genoemde voorschriften gelden de overige voorschriften 
opgenomen in de Wet dieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
en de onderhavige regelgeving; 

8. de ontheffing blijft van kracht zolang de maatregelen inzake de afvoer, die 
in het kader van fipronil aan uw bedrijf zijn opgelegd, gelden; 

9. de NVWA blijft te allen tijde bevoegd dit besluit in te trekken dan wel te 
herzien. 

De NVWA houdt toezicht op het naleven van de voorschriften in dit besluit. 
In tegenstelling tot de tekst onder het kopje vervolg in het hiervoor genoemde 
besluit zal aan de vleeskuikenbedrijven waar de eendagskuikens naar worden 
afgevoerd geen maatregelen worden opgelegd. 

· Drs. N.G. MaiJ 
Divisiehoofd van onderdeel van directie Handhaven, van de 
Neder/ ~/- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze besllssing, 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: 29 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst hennen van 

Geachte heer/mevrouw, 

U houdt pluimvee op het UBN met KIP-nummer

U heeft op 29 en 30 september 2017 in totaal 40.168 hennen ontvangen 
afkomstig van het bedrijf  gevestigd te 

 UBN en KIP-nummer Het is dit bedrijf 
verboden pluimvee af te voeren in verband met de verontreiniging van het 
pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten met fipronil. Vanwege 
het feit dat dit bedrijf niet is ingericht voor kippen die eieren leggen is aan dit 
bedrijf een ontheffing verleend voor de afvoer van opfokleggen naar uw bedrijf. 

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 al het door u gehouden pluimvee en de dierlijke producten 
daarvan. 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Over dit besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de 
schriftelijke vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg, met ingang van 29 september 2017, ten aanzien van uw pluimvee, 
gehouden op het hiervoor genoemde UBN met KIP-nummer  een 
verbod op om pluimvee af te voeren, in de handel te brengen en buiten 
Nederland te brengen. 

Daarnaast 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. 
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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 
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, 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. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€ 5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Het bedrijf Chickfriend B.V. heeft werkzaamheden verricht bij het bedrijf 

Er is komen vast te staan dat daarbij de stof fipronil 
is toegepast. Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op 
dieren is toegepast in dieren kan zitten. Nu de stof fipronil op het bedrijf is 
toegepast, is het ook in deze dieren aanwezig. 

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). 

Nu de op uw bedrijf aangevoerde hennen afkomstig zijn van een bedrijf waaraan 
maatregelen zijn opgelegd vanwege de aanwezigheid van de schadelijke stof 
fipronil, geldt vanwege de verplaatsing van deze dieren naar uw bedrijf nu ook 
een afvoerverbod voor al het door u gehouden pluimvee en de daarvan 
afkomstige dierlijke (bij)producten op uw bedrijf. Dit 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. 

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 

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 levensmlddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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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. En er geldt een uitzondering voor de 
afvoer van monstermateriaal voor bepaalde onderzoeken. 

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. 1069/20092

). 

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 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 monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

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. nvw a. n 1/ ond e rweroen/biocid en /fi pron i 1- in -eieren /fi pron i 1-vrage n -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

~e-Minlster van ËLOft 

/ ;•,amens deze: 

Drs. N.G. rj 
Divisiehoofd van de divis~ te, onderdeel van Directie Handhaven, van de 

~ltQeeh;er-êiJWarenautoriteit 

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 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. 

2 Verordening (EG} nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheldsvoorschrlften 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 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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25juli 2017 
Betreft: Motivering besluit blokkade bedrijf en reeall 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 
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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. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Uit de handel nemen en informeren afnemers en NVWA 
Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20051 maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen 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: 10300 10). 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 
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team Bestuurlijke 
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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. 1127/20142 is een wijzinging 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. 

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 debevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,11 mg/kg (locatie 

_stal 2) en 0,053 mg/kg (locatie _stal 4) aan fipronil bevatten. 
Daarmee wordt 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 
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. 

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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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 vla 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 Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /QS-7 

201739302 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument a. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 232

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 0,11 0,055 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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. 
' 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 meetrnethode(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 Consument & 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-7 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QS-6 

201739304 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

31811721 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,053 0,027 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid 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, artlkel12, 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 
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 Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q5-6 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft : Uitslag monsteronderzoek 17E0002 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedse l- 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 f ipronil. 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 plu imvee 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 plu imvee en de dierlij 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 
.b..ttQs://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fiproni l- in-eieren/fiproni l-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris va n Economische Zaken, 
Namens deze: 

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 : 
TRCNVWI\/20 17/7008 
17E0002 



document 233

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zeg elnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q6-9 

201739306 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

31811690 

mest 

QMNI1701_CB 

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 Consument & 
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 beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 2,5 1,2 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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) 1681/2006, 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 
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. 

Divis ie Consument & 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVW NT3/20 17 /Q6·9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

M onsternummer 

Inspectielocat ie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-8 

201739344 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

31811703 

mest 

QMNI1701_ CB 

NL 

De gerapporteerde resul taten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdenti ficeerde 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 
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 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 0,71 0,36 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wet telijke 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, geconsol ideerde versie. 
3 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 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 a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/2017/Q6-8 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
ICU~ '.l: l'"..r.:ll Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL).1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelij ke stof fipronil 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s) 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monst ers 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 . 

1 MRL van fipronil op k ippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhav en 
dlvlale Inspectie 

Catharlj neslngel 59 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze re ferentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0002 
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Toelichting op 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producl'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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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? 
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. nl I on d erweroe n /bi oeiden /fi p ron i H n -eieren /fi pro n il-vraq en- en-
a n tw o Q[(J_en:m~tJJ.g.Js k e er..Q_~:lls> d r U.'L en . 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie Handhaven 
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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. 1069/20092

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verpli chtingen. 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-materlaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

~ 
~ :"=mens oeze: 

l.O. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehor5l 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 digitaa l 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 schriftel ijk 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 (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) 

directie Handhaven 
divisie In1pectle 

Datum 
21 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7105 
17E0002 
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Naam bedrijf      

UBN-nummer  

Datum ruiming  07-08-2017  Aantal stallen  4 x 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 

 

Bedrijfsinspectie verricht door    

 

NVWA Locatie verantwoordelijke   Niet aanwezig 

 

Situatietekening bedrijf  

Bijzonderheden 
-    Stal 1 +2 tegelijktijdertijd, stal 3 aansluitend na behalen waarde doorschakelen op   stal 4 
- Stallen blijven langer onder gas staan, ontluchting pas op het eind,       

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  13.000    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  13 m             H zijwand =   2 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal      3185  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 
⃝   

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1 -2  Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  11.16 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 11.23uur      
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Tijdstip 45 % CO₂   11.39 uur Tot tijdstip 12.09 

Einde inlaat CO₂ 11.39 uur    

Tijdstip betreding stallen    13.30 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal 14.15                         Ca.                  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 

Meetgrafiek: 
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Stal nr  2  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  13.000    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  13 m             H zijwand =   2 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal      3185  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 
⃝   

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1 -2  Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  22  graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  11.16 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 11.23uur      

Tijdstip 45 % CO₂   11.38 uur Tot tijdstip 12.08 

Einde inlaat CO₂ 11.40 uur    

Tijdstip betreding stallen    13.30 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal 14.15                         Ca.                  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 

Meetgrafieken  
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Stal nr  3  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  17.000    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  16m             H zijwand =   2 m              H nok=     6 m                   

Inhoud stal      4480  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 
⃝   

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1 -2  Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  11.40 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 11.44 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   11.55 uur Tot tijdstip 12.25 

Einde inlaat CO₂ 11.56 uur    

Tijdstip betreding stallen    13.30 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal 14.15                         Ca.                  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
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Meetgrafieken: 

 

 

Stal nr  4  

Houderij systeem  Vrije  uitloop scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  26.000    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  20m             H zijwand =   2,5 m              H nok=     7 m                   

Inhoud stal      6650  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝
⃝   

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1 -2  Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  11.57 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 12.04 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   12.24 uur Tot tijdstip 12.55 
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Einde inlaat CO₂ 12.28 uur    

Tijdstip betreding stallen    13.30 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal 14.15                         Ca.                  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 25 juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf en reeall 

Geachte

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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. 

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 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19831 

Zaaknummer 
201705149 
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Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn gen-onien. 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 wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Uit de handel nemen en informeren afnemers en NVWA 
Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20051 maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen 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 liL 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijzinging 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. 

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 debevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,071 mg/kg (locatie 

_stal 4) aan fipronil bevatten. Daarmee wordt 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 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 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen 11 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 Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17/19831 

Zaaknummer 
201705149 
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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 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 zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 / 19831 

Zaaknummer 
201705149 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA{T3/2017/Q5-5 

201739348 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

31811789 

kippenei eren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 0,071 0,036 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld Oordeel3 

mg/kg Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versJe. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel12, 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument Ik 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q5-5 
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--

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0003 

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 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 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 Moerdijk. 

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 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. nvwa . nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fi pronil-vraqen-en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd v directie Handhaven, van de 
~ se - en Warenautoriteit 

directie Handhitven 
divisie Inspectie 

Cathartjncslngcl !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088 223 33 3 11 

Onze referentie : 
TRCNVWA/2017/7008 
17E0003 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-7 

201739345 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

31811770 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www. nvw11.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 

Fipronil 2,6 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Meet
onzekerheid1 

1,3 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandcerde 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 vastgest eld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schnttelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Dlvlale Conaun1ent • 
velligheld 
Laboratorium voodor & 
voedselvell igheld 

Datum beproovlng• r &pport 
26 juli 2017 

Beproevingnapport lD 
NVW NT3/20 I 7 /Q6· 7 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Datum : 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof flproni l 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s)

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaa lde stallen bent u eerder geïnformeerd . 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie H• ndh• v en 
dlvla le Inapectle 

Cathar lj neslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcont actccntru m 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0003 

Pagina 1 van 3 



document 238

Toelichting op 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 beslult 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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 laboratori um 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? 
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. nvwa. n 1/ onderwerpen/bi ocid en/fi pron i 1-i n-eieren/ fipron i 1-vraq en-en
antwoorden-geblokkeerde-bedri jven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie H8ndh•von 
dlvlalo In1pectle 

Datum 
21 augustus 2017 

Onze re f erentie 
NVWA/2017/7105 
17E0003 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- rnateriaa/ 
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 cl van Verordening (EG) 
nr. 1069/20092

). 

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 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. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken 1 

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. 

2 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) 

directie liandhaven 
divisie In!IIJH'!ctlc 

Datum 
21 é1ugustus 2017 

Onze rererentle 
NVWA/201//'llOS 
l7E0003 

Pagina 3 van 3 



document 239

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 29 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst hennen van  17E0186 

Geachte heer/mevrouw, 

U houdt pluimvee op het UBN met KIP-nummer

U heeft op 30 september 2017 en 3 oktober 2017 in totaal41.338 hennen 
ontvangen afkomstig van het bedrijf gevestigd te 

 UBN n KIP-nummer Het is 
dit bedrijf verboden pluimvee af te voeren in verband met de verontreiniging van 
het pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten met fipronil. 
Vanwege het feit dat dit bedrijf niet is ingericht voor kippen die eieren leggen is 
aan dit bedrijf een ontheffing verleend voor de afvoer van opfokleggen naar uw 
bedrijf. 

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 al het door u gehouden pluimvee en de dierlijke producten 
daarvan. 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Over dit besluit bent u reeds telefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de 
schriftelijke vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg, met ingang van 30 september 2017, ten aanzien van uw pluimvee, 
gehouden op het hiervoor genoemde UBN met KIP-nummer een 
verbod op om pluimvee af te voeren, in de handel te brengen en buiten 
Nederland te brengen. 

Daarnaast 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. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7869 
17E0003 
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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 
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, 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. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€ 5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Het bedrijf Chickfriend B.V. heeft werkzaamheden verricht bij het bedrijf 

 Er is komen vast te staan dat daarbij de stof fipronil 
is toegepast. Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct op 
dieren is toegepast in dieren kan zitten. Nu de stof fipronil op het bedrijf is 
toegepast, is het ook in deze dieren aanwezig. 

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). 

Nu de op uw bedrijf aangevoerde hennen afkomstig zijn van een bedrijf waaraan 
maatregelen zijn opgelegd vanwege de aanwezigheid van de schadelijke stof 
fipronil, geldt vanwege de verplaatsing van deze dieren naar uw bedrijf nu ook 
een afvoerverbod voor al het door u gehouden pluimvee en de daarvan 
afkomstige dierlijke (bij)producten op uw bedrijf. Dit 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. 

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 

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 levensmlddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
29 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7869 
17E0003 
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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. En er geldt een uitzondering voor de 
afvoer van monstermateriaal voor bepaalde onderzoeken. 

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. 1069/20092). 

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 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 monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

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. nvwa. n I Ion d erwe rpe n /biocide n/fi pron il- in-ei ere n/fi pron i I-vragen -en
antwoorden -ge blokkeerde-bedrijven. 

~heZaken, 

Namens deze: 

Drs. N. . Maij 
Divisiehoofd van de divi ectie, onderdeel van Directie Handhaven, van de 

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 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. 

2 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheldsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot Intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten). 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
29 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7869 
17E0003 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 24 augustus 2017 
Betreft: gedeeltelijk opheffing afvoerverbod mest 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij besluit van 16 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 producten afkomstig daarvan van 
uw bedrijf. Op uw bedrij f zijn monsters genomen. 
U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de afvoer van mest dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van monsters van mest afkomstig 
van pluimvee van uw bedrijf is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in de 
mest. In deze brief leest u mijn besluit en toelichting daarop. 

Besluit 
Ik hef, met ingang van 21 augustus 20 17 het verbod op het afvoeren, in de 
handel en buiten Nederland brengen t en aanzien van de mest van uw bedrijf met 
KIP-nummer op. Dit betekent dat u de mest weer mag afvoeren van uw 
bedrijf en in de handel mag brengen. 

Let wel: het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen bl ijft gelden voor pluimvee en de eieren afkomstig van uw pluimvee. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de mest is als uitslag bij deze brief 
gevoegd. 

U bent hier reeds t elefonisch 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 
Nederl and brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomst ig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleid ing 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. 

dlrectlo Handhaven 
dlvls lo Inspeetic 

Catharljnestngct !>9 
35 1 J GG Utrecht 
Postbus 43006 
35t!O flfl Utrecht 

Contac t 
Klantcontactcent rum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 4 

Onze r eferentie: 
NVWA/2017/7273/ 17E0875 
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Inspecteurs van de NVWA hebben op uw bedrijf monsters van mest van pluimvee 
genomen. De monsters van de mest zijn geanalyseerd . Uit de analyse is gebleken 
dat de mest geen fipronil bevat. Daarom hef ik de maatregel - voor zover die 
betrekking heeft op de mest - op. 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het door u gehouden pluimvee en de eieren blijft het verbod op het afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland brengen wel van toepassing op het pluimvee en de 
eieren. 

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. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fi proni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

c~mensdeze 

Drs. N.G. Mai
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderáeel 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 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 Handluwe n 
dlvlslo Inspoetic 

Datum 
24 augustus 70 11 

Onze referentie 
NVWA/70 11/77 13/ 1/ LOS/S 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17/Q35-13 

201743677 

35425578 

15 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

mest overig 

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 
v elligheld 
taboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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

Cont actpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori te it 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meet onzekerheld 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 vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 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. 

Divis ie Consument a 
velligheld 
Laboratorium vocdct & 
vocdselvclllgh<'ld 

Dntum beproevlng~rnpport 
18 augustus 20 l 7 

Beproevingnapport 10 
NVWNT3/20L//QJS· 1J 
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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 
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Geachte

 

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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22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19614 

 

Zaaknummer 

201705149 
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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. 

 

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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 Naam bedrijf     
UBN-nummer  

Datum ruiming  07-08-2017 Aantal stallen  4x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 

 

Bedrijfsinspectie verricht door   

 

NVWA     2 dierenartsen van Nvwa hebben toezicht gehouden en 
afdoding gecontroleerd  

 

Situatietekening bedrijf   

 

Bijzonderheden 
- Beginnen bij stal 4 en dan naar voren toe werken   
- Stallen onder gas laten staan en pas na afloop laatste stal starten ontluchten 

 

Stal nr  4   

Houderij systeem   Scharrel vrije uitloop  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    23.779    stuks 

Afmetingen   L=  74 m         B=  15 m             H zijwand =   4 m              H nok=    7                  

Inhoud stal      6105    m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1-2 Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 
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Start inlaat CO2  11.24ur      

Tijdstip 20% CO₂ 11.32 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   12.00 uur Tot tijdstip 12.30 uur  

Einde inlaat CO₂ 12.05 uur    

Tijdstip betreding stallen    15.00 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.       15.30                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 In de 2e fase heeft er een storing op de  plaatsgevonden om 11.39 bij een 

waarde van 32 ,3 % , hierdoor is er tussen 11.39 en 11.47 uur geen CO₂ ingebracht. 
Oorzaak storing te hoge druk in warmwater systeem . Water afgelaten, 
systemen reset en herstart. Na de herstart versneld naar 45 %  

 Dierwelzijn is niet in gevaar geweest  
 

Meetgrafiek: 
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Stal nr  3  

Houderij systeem   Scharrel   Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  26.400    stuks 

Afmetingen   L=  74 m         B=  23 m             H zijwand =   2 m              H nok=    7                  

Inhoud stal   7659      m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1-2 Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  12.20 uur       

Tijdstip 20% CO₂ 12.30 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   12.46 uur Tot tijdstip  13.16 uur  

Einde inlaat CO₂ 12.55 uur    

Tijdstip betreding stallen    15.00 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.       15.30                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
 

Meetgrafiek: 
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Stal nr  2  

Houderij systeem   Scharrel   Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    21.000    stuks 

Afmetingen   L=  74 m         B=  15 m             H zijwand =   3 m              H nok=  5 m                   

Inhoud stal  4440       m³                           

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1-2 Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  13.20 uur       

Tijdstip 20% CO₂ 13.25 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   13.37uur Tot tijdstip 14.09 uur  

Einde inlaat CO₂ 13.44 uur    

Tijdstip betreding stallen    15.00 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal          15.30                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
 

Meetgrafieken: 

0

10

20

30

40

50

60
1

2
:2

0
1

2
:2

2
1

2
:2

4
1

2
:2

6
1

2
:2

8
1

2
:3

0
1

2
:3

2
1

2
:3

4
1

2
:3

6
1

2
:3

8
1

2
:4

0
1

2
:4

2
1

2
:4

4
1

2
:4

6
1

2
:4

8
1

2
:5

0
1

2
:5

2
1

2
:5

4
1

2
:5

6
1

2
:5

8
1

3
:0

0
1

3
:0

2
1

3
:0

4
1

3
:0

6
1

3
:0

8
1

3
:1

0
1

3
:1

2
1

3
:1

4
1

3
:1

6

stal 3
C02 (%)

document 243



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 5 van 6 

 

 

Stal nr  1   

Houderij systeem   Scharrel  vrije uitloop Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    20.5007    stuks 

Afmetingen   L=  74 m         B=  15 m             H zijwand =   3 m              H nok=  5 m                   

Inhoud stal  4440       m³                           

Gebruikte meetapparatuur  
⃝  
⃝  

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 11.00 uur 

Windkracht    Windkracht 1-2 Windrichting  Z 

Buiten temp 22 graden Stal temp  27 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  13.40 uur       

Tijdstip 20% CO₂ 13.44 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   13.59 uur  Tot tijdstip 14.29 uur  

Einde inlaat CO₂                      14.01 uur    

Tijdstip betreding stallen    15.00 uur              
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Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal          15.30                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 
 

Meetgrafieken: 

 

 

Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)   
 
2 dierenartsen van Nvwa hebben afdoding gecontroleerd en de stallen na 
vergassing geinspecteerd. Geen bijzonderheden aangetroffen, beeld van 
dieren gelijkmatig  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 2017 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 dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 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 ana lyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fiproni l bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bij lage 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 om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren 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. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee afvoeren onder de voo rwaarde dat u 
toestemming heeft ve rkregen 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 wij zig ing aangebracht in bij lage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005 . Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januar i 2017 als MRL van f ipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,00 5 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng cl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·03S8 
F OSS 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze refe r entie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0005 
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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 vcrmoed dat zij deze hebben opgenornen, 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. 

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 

4 Verorden·mg {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) 

directie Slratt~gle 
divisie Juridische z11km1 

lei'lm Destuudljko 
maatrt~gelen 

Datum 

2 iHIIJUSlus )()I I 

Onze r·ereren1h~ 

l'RCNVWA//0 I I /ü~JJ l 
]/F()()()~j 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft orn 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: 

directie Str<tlegle 
divisie Juridische .:t.ttk1m 
team BestuurlljkH 
maatregelen 

Datum 

Î rltHJu~;tus JOl I 

Onze referen1h~ 

t RCNVWA//0 I //()~))I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend I!Foor", 
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 11ele 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 l10eft 
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.ww .. .ovw<>.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 I! of I!!. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 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. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststell'lng van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voed se I vei I ig he id sa a ng e legenheden 

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 Verorden·mg (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 llet Warenwetbesluit t>ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is llet ver·boden 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 !leeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat llij !leeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorscllriften 
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 !leeft 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 !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. 

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.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, 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nL Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief). 

dlrectlt~ Strategie 
divisie Juridische zakon 
team oestuudijkt~ 
llM<lt rtlgelen 

Î iHI(lllSlll!> 10 I I 

Onze rerenmtl<~ 

rRCNVW/\/:>0! //(SJ./ 
1 !FOOO~_i 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fiproni l 

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 8t 
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 beproevingsnipport 
21 Jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,10 0,050 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka2 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 geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
1 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. 

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng~eapport 
21 juli 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/TJ/20 l 7/Q5· 9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-11 

201739274 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379858 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend 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 zij n geheel. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,50 0,25 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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 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 Consument a 
velligheld 
Labomtorlum voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngsrapport 
26 juli 2011 

Beproevlnglrapport I D 
NVWA/T3/2017/Q6· 11 

Pagina 2 van 2 



document 244

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/Q12·11 

201740805 

35375910 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 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. 

Divisie Consume nt a 
ve lligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngs rapport 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,045 

Meet
onzekerheld1 

0,022 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minislerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

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 Urnlet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art ikel 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. 

Dlvlale Consument a 
velligheld 
Laboratorium voede• &. 
vocdsclvclllglîeld 

Datum beproevlng1rapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngarapport ID 
NVWNT3/2017/QL1· l l 
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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 

Neder landse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12-12 

201740803 

35375937 

Stal 3 

27 j uli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument ll 
velligheld 
Laborato riu m voeder & 
voedselveiligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wag eningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ing en 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnippor t 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resul t aat 
Meet 
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel 3 

mg/kg 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 Verorden ing (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) 396/200 5, 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. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11t um beproevlngsn•pport 
30 juli 2017 

Beproevlngsr 11pport 10 
NVWNTJ/2017 /Q12- 12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 20 17 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0123 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedse l- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN  met KIP-nummer monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelij ke stof fipron il. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd . Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de d ierl ijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 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 lat en heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. n 1/ onderwerpen/biociden/fi pron il- in -e ieren/fi pron i 1-vrage n -en 
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende t e hebben geïnformeerd. 

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

rs. .G. Ma1j 
Divisiehoo!sf_JLa aivisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

erlcnféfse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhave n 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7009 
17E0123 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnumm er 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17-2 

201740801 

35375857 

Leghennen opfok 

27 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

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 Cons ument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 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 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingslaeter 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 gei!ffectueerd 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 
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. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsrapport JO 
NVWA/T3/ 2017/Q17-2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0004 

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 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 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 Moerdijk . 

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 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. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil -in-eieren/fipronil -vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
N 

directie Handluwen 
divisie Inspecllo 

Cathorljncslng ol ~9 
35 ll GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Ut rc hl 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 773 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWII/20 1 // /008 
17E0004 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Referentie opdrachtgever 

Product 

Aanduiding 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-10 

201739290 

19 juli 2017 

20 j uli 2017 

20 juli 2017 

35379794 

m est 

QMNI1701_CB 

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. 

Olvlslo Consum e nt 111 
velligheld 
Loboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenii1QCI1 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ingen 
www.nvwa. nl 

Con tactpersoon 

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

Datum beproovlngsrap port 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,022 0,011 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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 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. 
' 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, 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. 

Olvl1le Cont ument a 
velligheld 
Laboratorium vooder & 
voedselvelligheld 

Oatunl beiProevlngt rapport 
15 augustus 201 / 

Beproevlng• rapport ID 
NVW NT3/ 2 01 7 / Q6· 1 0 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s)

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

1 MRL van fiproni l op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Cat harlj neslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWN2017 /7105 
17E0004 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk Ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door mlddel van een nieuw beslult Is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zij n afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrljf. 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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 
verontrein iging met fipronil. 

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.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fipronil-vraqen-en
antwoorden-qeblokkeerde-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie H• ndh•ven 
divisie Inspectie 

D•tum 
21 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWN2017/7105 
17E0004 
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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. 1069/20092

). 

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 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. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken 1 

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. Oe 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. 

2 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) 

directie Handhaven 
divisie lnSJH!:dle 

Datum 

21 ill/ÇjUSlUS :?.017 

Onze referentie 
NVWA/2017/}lOS 
17E0004 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s) 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

1 MRL van fiproni l op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Cat harlj neslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWN2017 /7105 
17E0004 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk Ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door mlddel van een nieuw beslult Is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zij n afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrljf. 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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 
verontrein iging met fipronil. 

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.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fipronil-vraqen-en
antwoorden-qeblokkeerde-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie H• ndh•ven 
divisie Inspectie 

D•tum 
21 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWN2017/7105 
17E0004 

Pagina 2 van 3 



document 248

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. 1069/20092

). 

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 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. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken 1 

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. Oe 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. 

2 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) 

directie Handhaven 
divisie lnSJH!:dle 

Datum 

21 ill/ÇjUSlUS :?.017 

Onze referentie 
NVWA/2017/}lOS 
17E0004 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0123 

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 KIP-nummers  diermonsters van 
pluimvee genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof 
fipronil. Het NVWA-Iaboratorium heeft de diermonsters geanalyseerd. Bijgevoegd 
stuur ik u de uitslag van de monsteranalyse. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en/ of de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 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/ onderwe rpen/biociden/fi pron i 1-i n-e ie ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De~Economische Zaken, 
Namens deze: --
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Ins~ti , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse V: sel-errWi!lrenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7447 
17E0123 



document 249

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201745841-V-30-08-201712:12 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581063 

25-08-2017 

1 

25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven geldenlificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201745841-V-30.00.2017 12:12 

Datum 

30.()8·2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581063 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm 12> 

0,005 mgfkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronH (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12) 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12> 

0.005 mgfkg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tf'./WA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30.08-2017 

Onze Referentie 

201745841-V-30-oa-2017 12:12 

Oordeel 14
> 

NIET CONFORM 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

Oordeel 14> 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 
2CI1745841-V-30-C18-2017 12:12 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVVI/A gebruikt een dekkingstaeter k::::2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b - Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVVI/A. 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 39612005 geconsolideerde versie 

4) 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 hel tNWA 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 All Utrecht 

Datum: 19 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0004 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Econo111ische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) monsters van eieren 
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. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en/of de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 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 te voldoen . Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil -in-eieren/fi proni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

D~eo Economische Zaken, 
~amens deze: 
l. O . 

...._"~ ......... ,".G. Maij
Divisiehoofd van de divi~spectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse V dBer-ên Warenautoriteit 

dircello Handhiw n 
divisie Jnspcc tlo 

Catharljncslnool !>9 
3~ 11 GG Utr echt 
Postbu~ li JOOG 
3511 0 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 nJ 33 34 

Onze referentie: 
NVWfl/20 1/ /7 ~ I 0 
17E0004 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Mirris!eric van Economische Zakcrr 

Beproevingsrapport 201749911-V-15-09-2017 16:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35429106 

Datum monstername: 13-09-201 7 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 2 

Datum monsterontvangst 14-09-201 7 

Datum start analyse: 14-09-201 7 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 

Olvlolo Loborotorlo 
Atdollno Voodor 0 11 voudbol 
volllghold & productvolllohold 

Vltoo, Gobouw 1?3 
Akkormoulst>os 4 

6706WO Wogot~lnoon 
Postbus 144 

6700 AC Wogonlnoon 
www nvwo nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 09 
vwa.wogonlngon@ vwo nl 

Onzo Roforontlo 

Datum 

15.09·2017 

Bljlagon 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 1-NWA laboratO<ium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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llivi:;io• l,aiHHillill'ln 

A!olulilll) Voodol n11 V<l<Hh<d 

Voili!)IU1ilf o'l.jJIIJdliC:!V<!Îii!jiHJi<f 

l);lhllll 

1 !J·O~l-1!01/ 

t)n;o 1\olnrl<!lllo 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35429106 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijclingsmiclclel QuECI1EHS mot LC·MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) nir.l mmnr.toond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijrtingsmicldel QuECilEF~S mei TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.070 m(J/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid· 

Meeton
zekerheid PJ 

± 0,035 mgtkg 

Wellelijke 
Norm (<'l 

O,OOS mntkg 

Oordeel (·IJ 

NIET CONFOHM 

De NVWA gebruikt een dekkingslador k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikol12. eerstolid, 

zoals geêffedueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c ·Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 
Conform:: Niet afwijkend. Onderzochte monster volc!oet. rekening houdend met hot toepassinnsgebied en de meetonzokerlwid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform:: Afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepnssinf}sgebicd en de meetonmkorheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevra(lgcl 

Dit rapport mag niet zone! er voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Miuisceric van Economiscllc Zakeli 

Beproevingsrapport 201749909-V-15-09-2017 16 :06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35429085 

13-09-2017 

1 

14·09·2017 

14-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder· & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificeerde monster. 

Divisie Lobor!ltorl[l 
Afdeling Voodor on vood~ol 
volllghold & produc lvolllgllold 

Vllao, Gobouw t ?3 
Akkermooisbos 4 
6700WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlnoon 
wwwrwwonl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa .wagoningon@ vwo nl 

Onze Referontlo 

?01140000-V 16.00 ?01 1 IG 00 

Datum 

15·09·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 1-NWA laboratorium gereprOduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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f)lvi:;in L:lll<lliii<Hl<t 

Al<llllill!) V<"HI<H' 011 V<lOd'"'' 
V<:iii\)IIOi<lli. 111!/lllu:lv••iliqll<!itJ 

D:IIWl\ 

1 ~>-OH-i'Ol/ 

01110 1\<Jiulnlllio 

,'111/•I'.)Uinl V 1:, IHI }L)l / "' OI' 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35429085 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijclingsmiclclel QuEChEI'S met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet <l<lll~jeloond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChEHS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

-------·---··-·-··----------·--
flpronil (som) 0.018 rng/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid Pl 

± 0,009 mg/kg 

Wettelijke 
Norm Vl 

Oordeel 1"'1 

NIEl CONFOHM 

Oe NVWA gebruikt een dekkingstaeter k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerappm1eerde resullaal 

2) Legenda WeUlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881!2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding e11 behandeling van levensmiddelen Artikol12, eerste lid, 

zoals geèffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 386/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel 
Conform"' Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebied en de mootonzekerheid van do methode, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= Afwijkend. Onder.wchte monster voldoet, rekening houdend met het toepassinosgebied en de moetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethocle(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 
geheet 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0004 

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 en KIP-nummer(s monsters van eieren 
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. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en/ of de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 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 te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl I onderweroe n/biocide n /fi pro n i 1- in-ei ere n/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed riive n. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Name ~eze:

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7510 
17E0004 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751224-V-21-09-201715:51 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35420881 

19-09-2017 

1 

20-09-2017 

20-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdenlificeerde monsler. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201751224-V-21-09-2017 15:51 

Datum 

21-09·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schrillelijke toestemming van het NWo/A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, ten..:ij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21~09~2017 

Onze Referentie 

201751224.V-21.0~2017 15.51 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35420881 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <41 

zekerheid <11 Norm (2) 

fipronîl (som) 0.011 mg/kg ± 0,006 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) legenda Wetttetijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van tevensmiddelen Artikel 12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c ~Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 
Confonn =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 nonnen. 

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

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751222-V-21-09-201715:51 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35420873 

19-09-2017 

2 
20-09-2017 

20-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Mad

De gerapporteerde resultaten hebben uilsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201751222-V-21-09-2017 15:51 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NI/WA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09·2017 

Onze Referentie 
201751222-V-21-0~2017 15:51 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35420873 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.099 mgfkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

:t 0,050 mgfk.g 

Wettelijke 
Norm (2J 

0,005 mg/kg 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oe NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximate Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 meelmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 35110 AA Ut recht 

Datum : 8 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil - dossiernumm er 17E0064 

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 vo lksgezondheid 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 daarvan. 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik mijn bes luit toe. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 
afkomstig van uw dieren zoals eie ren en mest van het bedrijf af t e 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 dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 
verkregen van de NVWA. 
Voor toestemming neemt u contact op met het klant contactcentrum (zie colofon) 
of u stuurt uw verzoek per e-mai l 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 l id 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 t e nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 

directlil St r atoglll 
dlvlslo l urldlschll ::utklln 
t eam Bestuurlijkil 
maatrllg lll lln 

Catharljncslngcl !>9 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
r 088 223 33 311 
lnfo@vwa.n i 

Onze refe r entie 
TRCNVWA/20 17/6532 
17E0064 
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afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door rnensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL 1

) 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 afkomst:iC) 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebr·uikt, 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 spoedeisendheld 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. 1127/2014 1 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. 

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) 

directie Sltïlll!gle 
divislt~ Jurldhche ;r.,-,1\ml 
le<tm llf~stuudijlw 
maalnlg(!len 

Datum 

Onze rëfen.lnlh~ 

II~CNVW/1./)0 1 1/b~.>J} 
l /1-00tJ•l 
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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 1-!andhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautorit"eit" 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na vcu:ending van dele brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de vcrzcnddatum. 

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 bczwaar·scl1rift naar de RijkscHcnst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schl'iftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze bl'ief mee mel uw bezwaarschrift. 

dlrt~ctlt~ Strateglt) 
dlvisi(! Juridische :rillwn 
team nestuudljkt~ 
m • .,atn!gel(m 

Diltllln 

H iHiqw;tw; /0! l 

Onze n'ferentle 

1 !lCNVWA//0 1//(i'd) 
1/HJ(H)-1 
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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 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17-24 

201741232 

31875520 

28 juli 2017 

31 j uli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

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 nt 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 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,029 

Meet
onzekerh eld1 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

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. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Urnlet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urniet 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 
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 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 Con1ument 111 

vell igheld 
Laboratoriu m vo de• &. 
vocdsclvcll lghold 

Datum be proovlng1nopport 
2 Dugustus 20 17 

Beproevlng• rapport XD 
NVWNT30017/Ql / · J4 
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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 

Team leider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17-25 

201741233 

31875547 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 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, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1le Consume nt • 
velligheld 
Laboratorium voeder Hl 
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 beproevlngsr11pport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,011 

Meet
onzekerheid • 

0,0055 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm2 

0,005 

Eenheld OordeeiJ 

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 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. 

Divis ie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voedc• & 
voedselvellighuid 

Datum beproavlno• r npport 
2 augustus 20 1/ 

Baproevlngarapport JO 
NVWNT3/20 11/Q l / -1S 
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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 

Team leider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
WarenautoriLeiL 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q17-26 

201741234 

31875571 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie 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 

Datum beproevlngsrnpport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 253

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

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) Jg6/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend . Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelij ke 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. 

Olvlsla Consument llo 
valligheld 
Laboratorlu"' vocdc• & 
voedselvellighuid 

Datum beproevingtrapport 
2 augustus 201? 

Beproevlng11r11pport IO 
NVWNT3/70 17/Q t7· 76 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft : Uitslag monsteronderzoek 17E0064 

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 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 monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf met kipnummer is in stal 1 en 
2 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 Moerdijk. 

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 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.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil- in-eieren/fipronil-vragen-en 
a ntwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

s. N.G. Maij 
, 

Divisiehoofd '@JJ._Jj.e-dj.visie-!i ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
_____--ueaerlëfffëfSëVoedse/- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7011 
17E0064 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Sta lnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17 -24 

201741232 

31875520 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

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 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedsel velligheld 

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 
8 augustus 201 7 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,029 

Meet
onzekerheid' 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

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 v erordening (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 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, 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, 
gepubl iceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsntpport I D 
NVWNT3/ 2017/Q17-24 
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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 /Q17-26 

201741234 

31875571 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

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 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 bij de berekening van de ge~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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlet 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 
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 Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWN T3/2017/Q17-26 
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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 /Q17-25 

20174 1233 

31875547 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 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, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Consument 8l 
v elligheld 
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 
8 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 

0,011 

Meet
onzekerheid1 

0,0055 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 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 schrifteli jke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q17·25 
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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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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 2 VWS 

Datum 

22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19608 

 

Zaaknummer 

201705144 
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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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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 2 VWS 

Datum 

22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19608 

 

Zaaknummer 

201705144 
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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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 23 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 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 17 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 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 bu iten 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 sta l( len) . 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe . 

directie Handhaven 
divisie I nspectie 

Cathartjncstngcl !>9 
351 J GG Utre cht 
Postbus 113006 
35110 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3 11 

Onze referentie : 
NVWII/20 ll/7 1/ 8 
l 7E08711 
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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 leçjgcn 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 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. 

dlreclitl 11andhavtm 
divisie lnspt~<;litl 

Datum 
)] iHH)u~,t11~, 1'0! I 

Onze n~fel'entl<! 
NVWA/J0!///1/H 
1/t-Oil/-1 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij )producten 
daarvan geen fi pronil 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 
https: //www. nvwa. nI/onderwerpen/biociden/ti proni 1- i n -eiereiJLfi pron i 1-vra_gen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

de divi: e Inspectie, 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 

d igitaa l of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u ind ienen 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. 

Ais 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 
23 augustus 2 0 1/ 

Onze retorentic 
NVWA/20 1// /1/B 
17EOB74 
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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 chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q31- 5 

201743339 

35807357 

01 

12 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie Con1umo nt • 
v elligheld 
Laborutorlum voed er & 
voedselvelligheld 

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

Contactperloon 

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

Datum beproevlngsr apport 
IS augustu s 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
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 Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde verste. 
b) Maximale Limiet vastgesteld tn het w arenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde verste. 
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 beproevtngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheet. 

Dlvl•le Con• ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvettigheld 

Datum beproevtng• r11pport 
15 augustu s 1017 

Beproevlng~rapport ID 
NVWNTJ/20 17/QJ l -5 
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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/Q31 -6 

201743340 

35807349 

02 

12 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 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 laborator ium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1hs Consument e. 
velligheld 
Laborator ium voed er & 
voedselvelligheld 

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 beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

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

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Fipronii n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Wettelijke 
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, 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. 

Divis ie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium vocdc• &. 
voedselvell igheld 

Datum bcproevlngsrapport 
15 eugustub 20 17 

Beproevlng~r11pport JO 
NVWNT3/20 l 7/Q3 l ·6 
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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 16 augustus 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 ve rbod geldt voor uw bedrijf met UBN  en KIP-nummer(s)

De aanleiding van het opgelegde verbod was uw melding dat Chick Friend B.V. in 
de stallen op uw bedrij f 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 dierl ijke (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 ve rbod gelden de vol gende uitzonderingen: 
- U mag uw plu imvee 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 Verorden ing (EU) nr . 1127/ 2014 is een wijzig ing aangebracht in bij lage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg . 

directie Hrtndhaven 
divis ie Inspec tie 

Calharljnesingc t !>9 
3511 GG Utrecht 
Postbus <13006 
35<10 1111 Ut recht 

Contact 
Klanlconlaclcenlrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3<1 

Onze referentie : 
NVWII/201 7/7n I 
17E08/7 
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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). 

<lli"Cttie Handhaven 
divisie Inspm;tie 

l><ltum 
:_ll <HH)IPitliS lOl/ 

Onze referentie 
NVWA//01////.11 

111 onn 
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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. 

dlrt!!;tlt~ H.~ndhilVl.lll 

divish~ Inspt!Ctle 

Datum 
)) dll(jiJ<;[l)~; /01/ 

On;w referentie 
NVW/\//01///))1 

1/Ulfl// 
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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. 

directie 1-lilnrlhavml 

divish~ Inspeel ie 

Datum 
)) iliH)ll~,lu~; /01 I 

Onze r<!rerentie 
NVVVA//Ol//1))1 
1/1·0/l/) 
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De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De ~landse-1'~arenautorite it, 
Namens deze: :___ 

MaiJ 
Divisiehoofd van de divisie Insp~i , onderdeel van Directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- 'cffénautoriteit 

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 dig itaa l bezwaarschrift stuurt 

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

Als u schriftelij k 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;wen 
divisie Insp ectie 

Dat um 
n augustus ~0 1/ 

Onze referentie 
NVWII/~0 1// 177 I 
11ros n 
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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 

Teaml eider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/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 geïdentificeerde 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 lto 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal paglna'a 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,026 0,013 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsractor 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 geeffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet 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 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. 

Dlvll iO Conaumont 81 
volligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum boproovlnglrepport 
15 augustus 2017 

Boproovlng~repport IO 
NVWA/T3/2017/Q31· 4 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25juli 2017 
Betreft: motivering blokkade bedrijf 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 

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 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19829 

Zaaknummer 
201705144 
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het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel - en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fip ronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mQgen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009) . 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Recallverplichti ng 
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 dinsdag 4 juli 2017 
afgeleverd hebt 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 2 VWS 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17/19829 

Zaaknummer 
201 705144 

Pagina 2 van 5 



document 259

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. 396/20051 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. 1127/20142 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. 

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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en lil 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 Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 2 VWS 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
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Zaaknummer 
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Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,014 mg/kg (locatie 

_stal 1) aan fipronil bevatten (zie bijlage). Daarmee wordt 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 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.nlfbezwaar. 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 zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 2 VWS 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-8 

201739291 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379761 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument • 
veiligheld 
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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 0,014 0,0070 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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 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 beproevingsrapport 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 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QS-8 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25juli 2017 
Betreft: motivering blokkade bedrijf 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
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3540 AA Utrecht 

Contact 
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T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
info@vwa.nl 
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het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel - en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fip ronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mQgen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009) . 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Recallverplichti ng 
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 dinsdag 4 juli 2017 
afgeleverd hebt 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. 
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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. 396/20051 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. 1127/20142 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. 

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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en lil 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 woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,014 mg/kg (locatie 

_stal 1) aan fipronil bevatten (zie bijlage). Daarmee wordt 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 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.nlfbezwaar. 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). 
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Directie Handhaven 

3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-8 

201739291 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379761 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument • 
veiligheld 
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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 0,014 0,0070 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a. 
velligheld 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf en reeall 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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. 
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Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Uit de handel nemen en informeren afnemers en NVWA 
Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20051 maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen 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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijzinging 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. 

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 debevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,10 mg/kg aan 
fipronil bevatten. Daarmee wordt 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 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 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen 11 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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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. 

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 Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument a. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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 
21 juli 2017 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Flpronil 0,10 0,050 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument ll 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-9 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 2017 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 dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 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 ana lyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fiproni l bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bij lage 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 om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren 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. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee afvoeren onder de voo rwaarde dat u 
toestemming heeft ve rkregen 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 wij zig ing aangebracht in bij lage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005 . Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januar i 2017 als MRL van f ipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,00 5 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng cl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·03S8 
F OSS 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze refe r entie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0005 
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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 vcrmoed dat zij deze hebben opgenornen, 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. 

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 

4 Verorden·mg {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) 

directie Slratt~gle 
divisie Juridische z11km1 

lei'lm Destuudljko 
maatrt~gelen 

Datum 

2 iHIIJUSlus )()I I 

Onze r·ereren1h~ 

l'RCNVWA//0 I I /ü~JJ l 
]/F()()()~j 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft orn 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: 

directie Str<tlegle 
divisie Juridische .:t.ttk1m 
team BestuurlljkH 
maatregelen 

Datum 

Î rltHJu~;tus JOl I 

Onze referen1h~ 

t RCNVWA//0 I //()~))I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend I!Foor", 
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 11ele 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 l10eft 
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.ww .. .ovw<>.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 I! of I!!. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 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. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststell'lng van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voed se I vei I ig he id sa a ng e legenheden 

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 Verorden·mg (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 llet Warenwetbesluit t>ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is llet ver·boden 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 !leeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat llij !leeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorscllriften 
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 !leeft 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 !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. 

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.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, 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nL Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief). 

dlrectlt~ Strategie 
divisie Juridische zakon 
team oestuudijkt~ 
llM<lt rtlgelen 

Î iHI(lllSlll!> 10 I I 

Onze rerenmtl<~ 

rRCNVW/\/:>0! //(SJ./ 
1 !FOOO~_i 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fiproni l 

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 8t 
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 beproevingsnipport 
21 Jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,10 0,050 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka2 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 geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
1 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. 

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng~eapport 
21 juli 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/TJ/20 l 7/Q5· 9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-11 

201739274 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379858 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend 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 zij n geheel. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,50 0,25 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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 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 Consument a 
velligheld 
Labomtorlum voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngsrapport 
26 juli 2011 

Beproevlnglrapport I D 
NVWA/T3/2017/Q6· 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 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12·11 

201740805 

35375910 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 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. 

Divisie Consume nt a 
ve lligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngs rapport 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,045 

Meet
onzekerheld1 

0,022 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minislerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

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 Urnlet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art ikel 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. 

Dlvlale Consument a 
velligheld 
Laboratorium voede• &. 
vocdsclvclllglîeld 

Datum beproevlng1rapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngarapport ID 
NVWNT3/2017/QL1· l l 
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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 

Neder landse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12-12 

201740803 

35375937 

Stal 3 

27 j uli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument ll 
velligheld 
Laborato riu m voeder & 
voedselveiligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wag eningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ing en 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnippor t 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 v an 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resul t aat 
Meet 
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel 3 

mg/kg 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 Verorden ing (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) 396/200 5, 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. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11t um beproevlngsn•pport 
30 juli 2017 

Beproevlngsr 11pport 10 
NVWNTJ/2017 /Q12- 12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum: 16 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/ mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Econornisclle Zaken 

Namens uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) heeft u 
aangegeven dat het bedrijf Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft verricht op één 
of meerdere locaties van uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof 
fipronil is toegepast. 

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 daarvan. 

Hierna leest u wat de bestuurl ij ke 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 ten aanzien van uw pluimvee, gehouden op het hiervoor genoemde UBN 
met de genoemde KIP-nummers, een verbod op om dieren af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Ik leg 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 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

directie Handtuwen 
divisie Inspoelie 

Catharljncslngc l ~9 
3!> 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcont<lctccntrum 

T 0900-0388 
F oss 2n 33 34 

Onze r e ferentie: 
NVWfl/20 17/7106 
17E0876 
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Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel ::> . .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, 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 betrekkinÇJ tot de van die dieren afkornstiqe 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van C 
5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Namens uw bedrijf heeft u aangegeven dat Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft 
verricht op uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof fipronil is 
toegepast. Uit de door u aangegeven informatie blijkt dat Chickfriend B.V. een 
bezoek aan uw bedrijf heeft gebracht en mogelijk DEGA 16 heeft gebruikt. 
Bij verschillende andere bedrijven waarDEGA 16 is gebruikt, is in dierlijke 
producten de stof fipronil aangetroffen. 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. 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 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. 

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 levensmlddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 

dln~cllt~ liandhiwtm 
divisie Inpsedlo 

Datum 

Onze referentie 
NVWII//0 1 ///1 0(J 

I /I'Ofl/6 
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Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig plu imvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof flpronll 
aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 
Omdat u zelf heeft aangegeven dat Chickfriend B.V bij uw bedrijf is geweest, 
word en uw monsters en de monstername met voorrang behandeld. Als geen 
fipronil wordt aangetroffen hef ik deze maatregel op. Als de stof fipronil aanwezig 
is neem ik verdere maatregelen ten aanzien van de dieren en dierlijke producten 
op uw bedrijf . In het geval u meerdere sta llen heeft en in niet alle stallen wordt 
fipronil aangetoond, kan ten aanzien van de stal waarin geen fipronil wordt 
aangetoond de maatregel eventueel worden opgeheven. Dit is alleen mogelijk als 
de interne traceerbaarheld van de eieren is gegarandeerd. 

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 keu ze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil 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. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheld zie ik ervan af u t e horen (artikel 4: 11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht) 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

----Di17iSiéfioofd 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. 

dircello Handhlw on 
divis ie In1>soctlo 

Datum 

16 augustus 70 16 

Onzo rcforcntlo 
NVWfl/70 17/7106 
1/[08/6 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0091 

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 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 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-materiaa l. U 
dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

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 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 : 1/www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil- in-eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden-ge blokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

~i .o-:-- ----

rs. N. . a
Divisiehoofd van de di~ec e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~se--V~en Warenautoriteit 

directie Handhnvcn 
divis ie Inspeetic 

Catharl jncslngol !>9 
351 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 311 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7008 
17E009 1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectiel ocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-11 

201739274 

19 juli 2017 

20 j uli 2017 

20 j uli 2017 

35379858 

mest 

QMNI1701_ CB 

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. 

Dlvlslo Consumen t a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

VItae, gebouw 12J 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

0,50 

Meet
onzekerheid1 

0,25 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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, 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 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 Con•ument 6 
velligheld 
Laboratorium vocdc• & 
vocdsclvclllghold 

Oó'ltum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/20 1/ /Q6· 11 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:24 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
5H~~~~ 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 plu imvee 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 locaties: 
Voor KIP-nummer voor de sta l 3 . 

-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal(len) 1 en 2. Deze 
stal(len) worden verder aangeduid met de term geblokkeerde stal(len) . 

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 8 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-numme  uit stal 3. 
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 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 
divisie Inspectie 

Catharijneslngel 59 
3511 GG Utrechl 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/ 7178/ 17E0005 

Pagina 1 van 3 



document 265

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 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 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7178/1 hOOO~J 
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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. n 1/ onderwerpe DLbiocid en/fi pron i 1-i n-ei eren/fi pron i 1-vra_glill.:.en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Dr1 N.G. aij 
Divisiehoofd vë1JJ_{}e-dit1iSTéÎnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~~edsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

digitaal of schrlftelljk 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 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 l7/7178/17EOOOS 
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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 /Q12-12 

201740803 

35375937 

Stal 3 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 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 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.wagenlngen~vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode : CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor 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 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 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In :zijn geheel. 

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

l eproevlngsrapport JO 
NVWNT3/2017/Q12· 12 
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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 /Q1 2-ll 

201740805 

35375910 

Stal1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 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. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Lnborutorlum voeder & 
voedsel velligheld 

VItae, gebouw 123 
AkkormoalsiJos 4 
6700 WB W8(1Cilingen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwn.ni 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 jul i 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 0,045 0,022 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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 gel!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 hel 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 a 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. 

Dlvlalo Conaumant • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bap roavlng•rapport 
30 juli 20 17 

Baproavlngarapport ID 
NVWA/T3/2017/Q12• 11 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 j uli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divis ie Consum ent • 
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 

Datunl beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,10 0,050 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet 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 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Conaun>ent a 
velligheld 
Laboratorium vood or & 
voedselvclllgh ld 

Datum beproevingsnipport 
21 juli 2017 

Beproevlng• rapport I D 
NVWNT3/20 17 /Q5· 9 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 16 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Namens uw bedrijf met UBN  en KIP-nummer(s) heeft u 
aangegeven dat het bedrijf Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft verricht op één 
of meerdere locaties van uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof 
fipronil is toegepast. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlij ke 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 daarvan. 

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 ijke 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg ten aanzien van uw pluimvee, gehouden op het hiervoor genoemde UBN 
met de genoemde KIP-nummers, een verbod op om dieren af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Ik leg 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 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

directie Handhaven 
divisie Inspoetic 

Catharljncslngcl !:19 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
35110 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088 2:>3 33 311 

Onze referentie: 
NVWII/20 17/7 106 
17E0875 
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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 n1aatregelen 
opleggen met betrekking tot: dieren die via voedering, drenking, inadcrning of een 
andere vorm van blootstelling een sclladelijke stof !lebben opÇJenomcn, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot cle van clie dieren afkomstige 
dierlijke producten. 

Als u zich niet lloudt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van C 
5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Namens uw bedrijf heeft u aangegeven dat Cllickfriend B.V. werkzaamheden lleeft 
verricht op uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof fipronil is 
toegepast. Uit de door u aangegeven informatie blijkt dat Cllickfriend B.V. een 
bezoek aan uw bedrijf lleeft gebracht en mogelijk DEGA 16 heeft gebruikt. 
Bij verschillende andere bedrijven waarDEGA 16 is gebruikt, is in dierlijke 
producten de stof fipronil aangetroffen. 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. 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 
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. 

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. 

direct.le Handhavml 
divishi Inpsectie 

Datum 

l () il\H)USlll~> ) 0 I (i 

Onze referent ht 
NVWA/)01'1/IIOIJ 
l n OB/~) 
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Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig plu imvee 
en dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 
aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 
Omdat u zelf heeft aangegeven dat Chickfriend B.V bij uw bedrij f is geweest, 
worden uw monsters en de monstername met voorrang behandeld. Als geen 
fipronil wordt aangetroffen hef ik deze maatregel op. Als de stof fipronil aanwezig 
is neem ik verdere maatrege len ten aanzien van de dieren en dierlijke producten 
op uw bedrijf. In het geval u meerdere stallen heeft en in niet alle sta llen wordt 
fipronil aangetoond, kan t en aanzien van de stal waarin geen fiproni l wordt 
aangetoond de maatregel eventueel worden opgeheven. Dit is alleen mogelijk als 
de interne traceerbaarheld van de eieren is gegarandeerd. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat t en 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 wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek t e doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

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-ce . 

Divisieho e divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
erlandse 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. 

dir ectie Handhaven 
divis ie I npsectle 

Datum 

16 augustus 20 16 

Onze referentie 
NVWA/70 17/7 106 
17f08/S 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 6 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
-..;o.:..c;~ Warenautoriteit 

Minisrerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltel ijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s)
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 afvoer van pluimvee. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de diermonsters van uw 
pluimvee is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in het pluimvee van KI P
nummer  stal 3. I n deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 5 september 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee 
van KIP-nummer(s) , stal 3 op. Dit betekent dat u uw plu imvee, afkomstig 
uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen1 . Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

Let wel : het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw dierlijke (bij)producten afkomstig van het 
vrijgegeven pluimvee, zoals mest en eieren en voor het pluimvee van de 
geblokkeerde stallen. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de diermonsters is als uitslag bij deze 
brief gevoegd. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna li cht ik mijn beslu it toe. 

1 Voor het buiten Nederland brengen van pluimvee geldt dat de export dient te voldoen aan 
de vereisten ten aanzien van deze export. 

directie HandlulVen 
divisie Inspeetic 

Catharljncslng c l ~9 
35 11 GG Utrc hl 
Postbus 43006 
3540 AA U tree hl 

Contact 
Klantcontactccnt• um 

r 0900 0388 
r 088 273 33 34 

Onze referentie: 
NVWfl/70 17//306 
11E0091 
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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 dierl ijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleid ing om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fip ro nil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van het pluimvee op uw bedrij f 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel - voor zover die betrekking heeft op dit plu imvee -
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 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij)producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

Mest van pluimvee 
In één of meerdere stal len 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 Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen 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 

r 
Divisiehoofd van de divisi~di , onderdeel van directie Handhaven, van de 

~e-Vc~arenautoriteit 

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. 

d irectie Handhnvcn 
d ivis ie Inspecllo 

Datum 
6 september 2 0 1 1 

Onze referentie 
NVWA/20 11/7306 
17E0091 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisceric van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201746645-V-01-09-201715:25 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527163 

30-08-2017 

3 

30-08-2017 

31-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uilsluitend betrekking op hel ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 

Divisie Loborotorlo 
Afdollng Voodor- on vood~ul 

vollighold & productvolllghold 

Vltao, Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6700WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www.nvwa.nl 

Contnctporsoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wagonlngon@vwn.nl 

Onze Roferontlo 

201746645-V-01-00.?017 15 ?5 

Datum 

01 ·09-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL.TATEN 

Monsternurnrner: 31527163 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in builwet QuEChU~S müt LC-MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitral (sorn) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChEF~S rnct LC--MS/MS 
···································································· 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet <HHl~]etoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet aangotooncl 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuECI1ERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOO 

Wettelijke 
Norm t<~i 

0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuECilERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

lipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm t2J 

0.005 mglkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12! 

0.005 mglkg 

lnformatte over de gebruikte meetmelhode(n) kan door de opdrachtgever bij hel NVWA lat>oratorium worden opgevraagd. 

Aldultlllj VuodtH on VIJ<lthol 

Vt.nliqili!Îd fl. p10dtJI,IVHili!)h!1id 

Dilltllll 

01 OH·?Olf 

.'Ot/.jr,l,)", V Cl! IJ',J :•nl I I', "" 

Oordeel t>~l 

Oordeel ("i 

CONFORM 

Oordeel I·IJ 

CONFORM 
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lllw;i,, I .·IIH>I<llu!l;l 

Alduhnq VnmhH 011 vnod .ol 
V\illi!)lmid t~ prmh u.lvoiill• Jlmi<l 

{);t\11111 

Oi-O~J-?tl1/ 

011/H P.nltH!lll1iOJ 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

1) Legenda Mcetonlokerllcid 
De NVWA gebruikt een dekk1ngsfactor k"'?. bij de berektllllll(! van de qt"?ëxpnndoerde nHlt~lonmkeriHJ!d V<11l hnt O'"appOihlerdn m;;ui\Wil 

2) Legendil Wotttelijkc Norm 
a ·Maximale Limiet vasl~jesteld in Verorti!Jrlill\J (EG) -rHl\1/200() \J!!I~OII~>oliduordo vws11~ 
b · Maximale Limiet vastgosleid in hol Wnrenwothosluil Homi1Jin9 on boll;llldolin!J van IPVOrlsmiddt!lon Altikol 1 :;. oo1s\o lid. 

zoals geèffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
G ·Maximale Limiet vast9csteld in r~ichtlijn WG) :l\)()/200:) neconsoli!Juordn vOf~>it: 

4) Legelllln Oordoel 
Conform= Niet afwijkend Onder;ocllte monstül' voldoot. rokonin\) houdend nwt llt'~t tonp:l~O~iiii!JSD•~!Jind 1m 1h: mm~tori/d,UIIreld v:m do lllllthodo. 
aan de wettelijke nonnen 
Niet Conform= Afwijkend Ondeu.ochte monster voldoet, rekenlll(J lloudond mot hel (O(~p:ls~;ill!!S()()biod on do llll~r~\(Hlfnlwllwid v:111 dn mothodo. 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kar~ door de opdrachtgever biJ het NI/WA laboratonum worde11 opgevra<>gd 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schrifle:ijke toestemming van het NWVA latoratorium gBreprOdliCeerd, gepubt:çeerd of verdeeld 'NOrden, tenzij in zijn 
geheet 
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> Re touradres Post bus 4 1006 l'>40 f\1\ UI• <'< hl 

Datum : 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fi pronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Ncdcrland<;c Vocd<;c l (' 11 

._ .. ,.. . ..r: .... Warcnautorilcil 
Mi11isrerie va11 Cicollolllische Zakeli 

In vervolg op het besluit van 8 augustus 201 7 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 17 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fiproni l heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel t e brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd . 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN met KIP-nummer(s)

Mogelijk dat een of meerdere sta llen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

17 MRL van fipronll op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie ~l .llldiMvon 
dlvl~ lc hlSI>CCtlc 

t .nh,lll jlll"•lnur l '•'l 
)'rl I (,(, IJII I'( h l 

Po•,t blf', 4 IOOh 
1'>40 AA lJir Pdll 

Contilet 
Klttnttonttl< te t.•ntr un1 

I ()<)()0 0 lHII 

I OBO ))J 11 l4 

Onze r c rc rc ntlc : 
NVWA/ JO 1//11 0'> 

I / 1 0064 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opç)elegdc verbod benadruk ik dat dit verbod blijft qelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit Is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als hel 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbcdrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)proäucten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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 oo, 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 
https: (/www. n vw a . n I I ond e rweroe n /bi ociden/fi pro n i 1- in-eieren /fi pro n i 1-v ragen-en
antwoorden-ge blokkeerde-bedrijven. 

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. 

directie tiandhavcn 
divisie Inspectie 

Datum 
17 iH!ÇJUStu~; ;>() 1/ 

Oru:c rcfcnmtl., 
NVWA/701///10~) 

11!:0()()1) 
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Dierhjke (bij)proäucten aanmerken als C-Jtc>Uot ie I IIWlcnd<JI 
De dierlijke (bi_j)procJucten afkomstiq Vi11l uw IH~drijl wordc~n <ltt!HJC!lH!! kt .!I~, 

categorie 1 n1c1t:eriaal VOOI7over die dierlijke (hij)produclen n~~;iduen IJcv<J!tt~ll V<'lll 
fi[.Jronil en voorzover de/(~ residuen de MHI over~;chnjd('n die l~'i vd:>tqc(;tf'hl von1 

deze dierlijke (bij)prociuct:en (artikel B, dtm!lef en ond1~r d vc111 Vcrordc~nirHJ (t-(1) 

nr. 1069/200918
). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op cl<' W<~lldijk<~ V<~rpllclltirHJ<~Il. /oldiHJ 

niet is aangetoond dat. er geen fipronil in de rnesl van lw.t plwmvee aanw<~;iq i~--, 

wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf dangemerkt diS Cdl<'qOri<~ l rndl<~ri<ldL 

U elient deze rnest <:lf te voeren naar hel verwerkinqsiJedrijf UMC Moerdijk. 

De Staatssecretaris van E::conornische /aken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie J-Jandhaven, V<Jfl de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u !1et niet eens bent met de1e besliSSing, kunt u binnen zes weken na verzen<lrng van deze !mei 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de ven:enddatum 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u ind1enen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaar-sctlrifl stuurl 
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 Juridisc!le Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriflelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

18 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!rt~dh: 1-1.-HHihavt•fl 

tliVh>h~ illSjH!f_li(~ 

Oi11 om 
1 I ,11hJII',lll·, /0 \ I 

Onze ~~~r~_~nmlk• 
NVWII/.101///10'> 

I /1 Ol)(,.J 
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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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf en reeall 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3 511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
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Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
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Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Uit de handel nemen en informeren afnemers en NVWA 
Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20051 maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen 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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijzinging 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. 

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 debevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,10 mg/kg aan 
fipronil bevatten. Daarmee wordt 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 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 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen 11 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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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. 

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 Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument a. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Flpronil 0,10 0,050 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument ll 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-9 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL).1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fi proni l 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN nummers en  met 
KIP-nummer(s)  en 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelij ke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
dlvl1le Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk Ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door mlddel van een nieuw beslult Is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blij ft 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrij f. 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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 al imentaire 
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 meld ing 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 v ragen 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? 
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. nvwa. nl/ onderwerpen/bi oei den/fi proni H n-ei eren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 
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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. 1069/20092

). 

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 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. 

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 

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 bezwaarschrirt 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 (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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> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum: 28 september 2017 

... ;a.;..o;;~ 

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(s) 
een verbod opgelegd op het afvoeren, in de hande l en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de d ierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaa n 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 locaties: 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l(len) 4 en 5. 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal(l en) 3. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term geblokkeerde stal(len). 

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 16 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 4 en 5 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 verder aangeduid met de term gedeeltelijk vrije 
stal(len). 

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 f ipronil is 
aangetoond dan wel fiproni l onder de MRL van 0,005 mg/kg is aangetoond. Wordt 

1 MRL is het maximale residulimiet. 

directie Hond htw éin 
divisie Insp ll 

Catharljncslngol •,!) 
35 11 GG Utr ctH 
Postbus 113000 
35110 AA Utrc Chl 

Contoet 
Klantcontactc nt• um 

I 0900-0368 
r 086 223 33 Jt~ 

Onze refe r entie : 
NVWII/2017/8 1116 
17E0006 

Pagina 1 van 3 



document 272

in de analyses van de eieren aangeç.wvcn dat fipronîl is aanqet:oond boven de MRt 
van 0,005 mg/kg en onder de 0,01 mq/kq dan dient u de verplicilt:inqen van 
artikelen 14 en 19 van Verordeninq (EG) 178/2002 na te leven en deze eieren te 
vernietigen. 

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

U bent hier reeds telefonisch van op de iloogtc gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en !)uiten 
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 zicil 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 gedeeltelijk vrije stal(len) 
geen dan wel fipronil onder MRL is aangetoond, of een gehalte aan fipronil tussen 
de MRLvan 0,005 mg/kg en 0,01 mg/kg is aangetoond. 

U kunt garanderen dat de eieren afkomstig uit de gedeeltelijk 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 
gedeeltelijk 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 en de 
gemeten waarden aan fipronil niet boven de 0,01mg/kg uitkomen, hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren uit de gedeeltelijk vrije stal(len) op. Dit 
betekent dat u slechts de eieren afkomstig uit deze gedeeltelijk vrije stal(len) 
weer 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, 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 gedeeltelijk vrije stal(len). 

dlrt!Ctle tiiHKIIHtvOil 

dlvlslt' Inspedlt' 

Ootlum 
JH ~><~plt~!llll!~l JO I I 
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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 van de (deels) geblokkeerde sta llen geen fiproni l of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te lat en heffen. Op de website van de NVWA staat verme ld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/ onderwerpen/biociden/fi p_roni 1- in -eierenLfjpr:_on i 1-vrÇ,gen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de...divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NederJanase 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.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 Hand hllvon 
divis ie Insp~ 11 

Datum 
70 september ) () 1/ 

Onze rcrorcntl 
NVWII/70 11/8 llltl 
1/1:0006 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

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 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q18·23 

201741526 

35377141 

04 

1 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

kippeneieren 

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

Divisie Consumeont a 
velligheld 
Laboratorium voccl 1 1.\ 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB waocn l t~gcn 

Postbus 144 
6 700 AC Wagonh gen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
f 070 757 32 99 
vwa. wag enlngen@vwa.ni 

Datum beproevlng~rapport 
4 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resul taat 
onzekerheld1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In hel 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. 

Dlvl1le Con•ument ~ 
v elligheld 
Laboratori \Jill voud r & 
vocdsclvcllluhold 

Daturn beproevlng1r11pport 
4 augustu '0 11 

Beproevil"1(11irnpport 10 
NVWNT3/ 20 11/Q I 8· ~ J 
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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 
WarenaulOriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q18· 28 

201741527 

35377289 

os 

1 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

kippeneieren 

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. 

DlviiiO Con1uno nl A 
velligheld 
Laboratorium voecleo t\ 
voedselvelligheld 

Vltoc, gebouw 12 
Akkermaalsbos 4 
6708 WO W8QC111tOQrn 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvwa.nl 

Contactporloon 

T
F 0 70 757 32 99 
vwa. wagenlngcn@ vwa.nl 

Datum beproovlnglrllpport 
4 augustus 2017 

Aantal paglnól '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 
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 gci!Mpandcerdc meet onzekerheld 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, 11rtlkel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Int erventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 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 hel toepassingsgebied en de 
m eetonzekerheld 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 beproevingstapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1lo Cant unoani • 
velllghelel 
1 aborotort \1111 vocld r 8 
vocdsotvo IIIUhtl ltl 

Datum be vruavlngl rllpport 
4 augustu '0 1/ 

BeproovhrgtrllllJ}Ott JO 
NVWNT3/)01//Q10 '0 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum :4 september 2016 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest/dieren 17E0064 

Geachte heer/mevrouw, 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) monsters van mest en 
diermonsters van pluimvee 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(s). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
---""--·--

De Minister van Ec;~~;J;iSêh-e--z 
Namens deze: 

. N.G. Maij
Divisiehoofd van de divis~-R ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse l!gedser-ên Warenautoriteit 

.~ 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7426/17E0064 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201745729-V-30-08-201712:12 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156528 

24-08-2017 

01 

25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

20174!5729-V-30.08-2017 12:12 

Datum 

30-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 32156528 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever OuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton· Wettelijke 
zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.018 mg/kg ± 0,009 mg/kg 0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TO-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12> 

0.005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meelmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

Onze Referentie 
201745729-V-30-08-2017 12:12 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <
4> 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dil rapport mag niet 2onder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, ten2ij in zijn 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30·08·2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201745729-V-30-0S-2017 12:12 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a • Maximale Limiet vastgesteld in Verordening {EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c - Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 t-NWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, ten2ij in 2ijn 
geheel 
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:> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201745730-V-30-08-201712:12 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156536 

24-08-2017 

02 

25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdenlificaerde monster. 

Divisie laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 
201745730·V·30·08-2017 12:12 

Datum 

30-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toeslemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156536 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepal"lng van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649. v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12> 

0.005 mg/kg 

(nfonnatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het t-NWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

Onze Referentie 

201745730-V-30-0S.2017 12:12 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201745730-V-30-0S.2017 12:12 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c - Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 meetmelhode{n) kan door de opdrachtgever bij het NIN>/A laboratorium worden opgevraagd. 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIN>/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201745732-V-29-08-2017 16:19 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280006 

24-08-2017 

02 

25-08-2017 

28-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdenlificeerde monsler. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201745732.V·2S..Q8-2017 16:1S 

Datum 

29·08·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A laboralorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35280006 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NVINA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
29-08-2017 

Onze Referentie 

201745732-V-29-08-2017 16:19 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWJA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 



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-17/19610 

 

Zaaknummer 

201705146 

 

 

 
> 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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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen  

Datum 

22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19610 

 

Zaaknummer 

201705146 
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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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
~"""""'~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 25juli 2017 
Betreft: Motivering besluit blokkade bedrijf en reeall 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 
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Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
info@vwa.nl 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19830 
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201705146 
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het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel - en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen_aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

Uit de handel nemen en informeren afnemers en NVWA 
Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20051 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). 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19830 

Zaaknummer 
201705146 

Pagina 2 van 4 



document 275

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. 1127/20142 is een wijzinging 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. 

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 debevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,25 mg/kg (locatie 

_stal 6) fipronil bevatten. Daarmee wordt 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 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 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen 11 en lil 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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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 zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19830 

Zaaknummer 
201705146 

Pagina 4 van 4 



document 275

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-10 

201739479 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35377238 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentineeerde 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 
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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Ge-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,25 

Meet
onzekerheld1 

0,13 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter k=2 biJ de berekening van de geëxpandeerde 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. 
' 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. 

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngarapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-10 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 14 augustus 2017 
Betreft : Uitslag monsteronderzoek 17E0006 

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 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 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 Moerdij k. 

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 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/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fipronil-vragen-en
antwoorden-qeblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

directie Handha ven 
divis ie Inspectie 

Catharljncslngcl !:l9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088 223 33 3 4 

Onze r e fe rentie: 
TRCNVWA/20 17/7008 
17E0006 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q6- 12 

201739477 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35377246 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevtngsrapport 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 8. 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB w aoentnoen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvw&.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beprocvlngsr apport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

1,9 

Meet
onzekerheld1 

0,95 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor 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 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 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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Con1ument 11 
velligheld 
L;~boratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum be proevlng1r11pport 
26 juli 2017 

Beproevlng~rapport ID 
NVWNT3/'JO I //Q6· 12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fiproni l in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL) . 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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 fiproni l. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharlj neslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentru m 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0007 
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Toelichting op 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbednjf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft l1ier 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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? 

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 
llttQ.s: 1/www. n vwa. n !/ ond erweroe n/b i oei den/fi p ron i 1- in-ei eren /fi p ron i 1-vrag en- en
antwoorden-geblokk~_ç::r.çle-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie ttandhaven 
divisie lnsJu~ctle 

Datum 
21 <lii\JUSlus 2017 

Onze referentie 
NVWA/"l.Ol7/710S 
1 ïEOOO"l 
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Dierlijke (bij)productcn aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)product:en 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. 1069/20092

). 

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 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. 

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 

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 (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) 

directie Handluwen 
divisie In!llj)edie 

Datum 
21 auuustu~ 2011 

Onze referentie 
NVWA/2017/110~) 

111:0007 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 2017 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 dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 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 ana lyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fiproni l bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bij lage 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 om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren 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. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee afvoeren onder de voo rwaarde dat u 
toestemming heeft ve rkregen 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 wij zig ing aangebracht in bij lage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005 . Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januar i 2017 als MRL van f ipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,00 5 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng cl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 11 3006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·03S8 
F OSS 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze refe r entie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0005 
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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 vcrmoed dat zij deze hebben opgenornen, 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. 

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 

4 Verorden·mg {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) 

directie Slratt~gle 
divisie Juridische z11km1 

lei'lm Destuudljko 
maatrt~gelen 

Datum 

2 iHIIJUSlus )()I I 

Onze r·ereren1h~ 

l'RCNVWA//0 I I /ü~JJ l 
]/F()()()~j 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft orn 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: 

directie Str<tlegle 
divisie Juridische .:t.ttk1m 
team BestuurlljkH 
maatregelen 

Datum 

Î rltHJu~;tus JOl I 

Onze referen1h~ 

t RCNVWA//0 I //()~))I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend I!Foor", 
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 11ele 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 l10eft 
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.ww .. .ovw<>.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 I! of I!!. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 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. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststell'lng van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voed se I vei I ig he id sa a ng e legenheden 

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 Verorden·mg (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 llet Warenwetbesluit t>ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is llet ver·boden 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 !leeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat llij !leeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorscllriften 
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 !leeft 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 !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. 

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.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, 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nL Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief). 

dlrectlt~ Strategie 
divisie Juridische zakon 
team oestuudijkt~ 
llM<lt rtlgelen 

Î iHI(lllSlll!> 10 I I 

Onze rerenmtl<~ 

rRCNVW/\/:>0! //(SJ./ 
1 !FOOO~_i 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-9 

201739272 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379815 

kippeneieren 

QMNI DGM Fiproni l 

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 8t 
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 beproevingsnipport 
21 Jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,10 0,050 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka2 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 geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
1 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. 

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng~eapport 
21 juli 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/TJ/20 l 7/Q5· 9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-11 

201739274 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379858 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend 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 zij n geheel. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,50 0,25 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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 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 Consument a 
velligheld 
Labomtorlum voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngsrapport 
26 juli 2011 

Beproevlnglrapport I D 
NVWA/T3/2017/Q6· 11 

Pagina 2 van 2 



document 278

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/Q12·11 

201740805 

35375910 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 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. 

Divisie Consume nt a 
ve lligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngs rapport 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,045 

Meet
onzekerheld1 

0,022 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minislerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

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 Urnlet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art ikel 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. 

Dlvlale Consument a 
velligheld 
Laboratorium voede• &. 
vocdsclvclllglîeld 

Datum beproevlng1rapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngarapport ID 
NVWNT3/2017/QL1· l l 
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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 

Neder landse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12-12 

201740803 

35375937 

Stal 3 

27 j uli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument ll 
velligheld 
Laborato riu m voeder & 
voedselveiligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wag eningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ing en 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnippor t 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resul t aat 
Meet 
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel 3 

mg/kg 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 Verorden ing (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) 396/200 5, 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. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11t um beproevlngsn•pport 
30 juli 2017 

Beproevlngsr 11pport 10 
NVWNTJ/2017 /Q12- 12 

Pagina 2 van 2 



document 279

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0007 

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 KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bij gevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

In de mest van het plu imvee 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 verwerkingsbedrij f BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan. I ndien 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 verme ld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/ fi pronil-in-e ieren/fioroni l-vraqen-en
antwoorden -geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
N .mens-deze: 

rs. N.G. Maij
Divisiehoofd van 1sie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~ oedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhoven 
divis ie I nspeetic 

Catharljncslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze r efe rentie : 
TRCNVWA/20 17/7008 
17E0007 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/ T3/2017/Q6-13 

201739474 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35377203 

mest 

QMNI1701_CB 

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 Consume nt 111 
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 beproevingsnipport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 1,3 0,65 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laborator ium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl1le Consument 11 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsnopport 
26 j uli 2017 

Beproevingsnipport 10 
NVWNT3/20 l 7/Q6- 1J 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

I nspectielocati e 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkom st 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-14 

201739476 

19 juli 2017 

20 j uli 2017 

20 juli 2017 

35377190 

mest 

QMNI1701_CB 

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 • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactp ersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wag eningen@vwa.nl 

Datum b ep roevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,82 0,41 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 b ij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 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. 
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 = Afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid 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. 

Divisie Con • u m ent 6 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
vocdsclvclltghcld 

Dilturn bepr oevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Beproevlngsr apport I D 
NVWA/T3/2017/Q6· 14 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-...:o.:.c~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

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 bij lage. 

Ter voorkoming van risico's voor de volksgezondheid en de voedselvei ligheid als 
dierl ijke 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 bestuurl ijke maatregel inhoudt en licht ik m ijn besluit t oe. 

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 t e 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 maatrege l kan aan u een boete van 
€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

directie Strategie 
divisie Juridische zo ken 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl !>9 
351 1 GG Ut recht 
Postbus '13006 
35'10 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3'1 
lnfo@vwa.nl 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6530 
17E0008 
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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 l1ebbcn 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 concentratics 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. 396/2005'). 

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 contra monsters, 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. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 1 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 fipronif 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) 

directie Stmh!Uh~ 
divisie Jurldisd1e zotken 
team lh~.'i>luurlljlu~ 
tnilitlr(lgelon 

Datum 

) <HI!)tJstus )0! 1 

onze referentie 

1 ttCNVW/\f)O l//fSW 
lli-OOOB 
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Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheld zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 suiJ a 
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 direcUe Nandhaven, 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 hel 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 Stmt.t~tJij~ 
divisie Juridische ;r.;1km1 
tcmm Bestuurlijke 
maatn~gt,len 

Datum 

} illHJtl!;tu;; }() J/ 

Onze referenth~ 

1 RCNVWA/701//(SlO 
l /LOOOB 
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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 /QR1-22 

201740505 

35372517 

3 

26 jul i 2017 

27 juli 2017 

27 juli 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. 

Divisie Consume n t a 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkerm aalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 

6700 AC Wageningen 
www.nvw&.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,33 

Meet
onzekerheld1 

0,16 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet 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 verste. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde verste. 
' 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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorlu m voeder & 
voedselvelligheld 

Datun• beprocvlng~rapport 
30 j u li 2017 

Bcprocvlngarapport lD 
NVWA/T3/2017/QR1· 22 

Pagina 2 van 2 



document 280

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-4 

201739390 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379276 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 Consument a 
velligheld 
Laboratoriu m 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 beproevlngsr appor t 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde result aat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwet besluit 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 = Afwij kend. 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 laborator ium worden opgevraagd. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

DIVII IC Con 1u m c nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
2ljull 2017 

Bcproevlngarapport I D 
NVWNT3/2017/Q5· 4 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Proj ectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6- 6 

201739391 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379321 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

DlviJie 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 

Datum beproevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 v an 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,23 0,12 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor kR2 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. 
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 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. 

Dlvlsla Consu ment • 
velligheld 
Laboratorium vooder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng•rapport 
26juli2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/ Q6·6 
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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 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/ 2017/QR1-21 

201740504 

35372533 

stal 2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Dlvll l e Consument 8t 
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 beproevlngsrappor t 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,26 

Meet 
onzekerheld1 

0,13 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 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. 

Dlvlale Conaume nt a 
velligheld 
Laborlltorlunt voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngarapport 
30 j uli 2017 

lleproevlngarapport 10 
NVWNT3/2017/QR1·21 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monst ernummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017 /Q6-5 

201739392 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379348 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

Dlvll l e Con1ument a 
velligheld 
Laborator ium voed er & 
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 
26 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 4,5 2,2 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
normz 

Eenheld 

mg/kg 

Oord eel 3 

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, 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 wettelij ke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvlale Con• unlent a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bep roevlng•rapport 
26 j u li 2017 

Beproevlng arapport 10 
NVW NT3/20 17 /Q6· 5 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Referentie opdrachtgever 

Product 

Aanduiding 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-4 

201739393 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379284 

mest 

QMNI1701_CB 

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 zij n geheel . 

Dlvl• lo Con• umon t 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. wagenlngen@v wa. n l 

Datum beproevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 9,5 4,8 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 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 Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde verste. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onder<ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder<ochte 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 Con• ument • 
velligheld 
Laboratorium voodor &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlnu• rtlpport 
26 juli 2017 

Beproevingtrapport 10 
NVWNT3/ 2017/Q6· 4 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0008 

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 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 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 Moerdijk. 

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 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. nvwa . n 1/ onderwerpen/biociden/ti proni 1-i n -eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van spectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NP~FWITT1'fsç;eë> Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handha ven 
divisie Inspeetic 

Catharijnesingcl !l9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrechl 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7008 
17E0008 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/ T3/ 2017 / Q6-6 

201739391 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379321 

mest 

QMNI1701_CB 

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 Consume nt 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid 1 

Fipronil 0,23 0,12 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van 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 Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwij kend. 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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Cons um ent a 
veiligheid 
Laboratorium voeder &. 
voedselveiligheld 

Dat um beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/ T3/ 201 7/QG-6 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-5 

201739392 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379348 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

Divis ie Consument e. 
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 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 281

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

4,5 

Meet
onzekerheid1 

2,2 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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 Warenwetbesluit 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 verste. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de m ethode, 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 Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 20l7 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/Q6· 5 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monsternam e 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Referentie opdrachtgever 

Product 

Aanduiding 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warcnautorileil 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-4 

201739393 

19 juli 2017 

20 j uli 2017 

20 j uli 2017 

35379284 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

Dlvl1lo Con1ument lil 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvellig held 

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.n l 

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 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 

9,5 

Meet
onzekerheld1 

4,8 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de ge!!XIlandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul taat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Lim iet 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 
m eetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform a 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 11t 
velligheld 
Lauoratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
26 juli 20 17 

Beproevingsnipport ID 
NVWNT3/2017/Q6· 4 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fiproni l in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN  en met KIP-nummer(s) 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettel ijke verplichting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fiproni l. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 m g/kg . 

directie Handhaven 
dlvl•le ln• pectle 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcont~ctcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWN2017/7105 
17E0008 
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Toelichting op 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsterS van dierlijke (blj)producten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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? 
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: //WV:JW. n vwa, n I I onderwerpen/bi oei d en/fiP. ro ni 1- in-ei eren/fi pron i 1-vrag en -en
antwoord en-g ebi ok k~~.t:.9e-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie Handhaven 
divisie lns1,ectle 

Datum 
21 auoostus 2017 

Onze referentie 
NVWA/201 7(7105 
17EOOOB 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- J- 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. 1069/20092

). 

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 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. 

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 

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. 

2 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) 

directie Handhaven 
dlvi!!ile Inspectie 

Datum 
21 ;wguslus 2017 

On:.r.e referentie 
NVWN2017/ll05 
I7EOOOB 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:S september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

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 dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw 
bedrijf. U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod ten aanzien van de afvoer van pluimvee. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de diermonsters van uw 
pluimvee is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in het pluimvee van KIP
nummer stal 1 en stal 3. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 7 september 2017 het verbod op het afvoeren, het 
in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee van 
KIP-nummer(s) stal 1 en stal 3 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, 
afkomstig uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in 
de handel mag brengen'. Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

Let wel: het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw dierlijke (bij) producten afkomstig van het 
vrijgegeven pluimvee, zoals mest en eieren en voor het pluimvee van de 
geblokkeerde stallen. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de diermonsters is als uitslag bij deze 
brief gevoegd. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Voor het buiten Nederland brengen van pluimvee geldt dat de export dient te voldoen aan 
de vereisten ten aanzien van deze export. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7306 
17 E0064 
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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 het pluimvee op uw bedrijf 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel -voor zover die betrekking heeft op dit pluimvee
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 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij)producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

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 Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen 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/ on de rwerpe n/biociden/fi pro n i 1- in-ei ere n/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

e1'1Tfmster van Econem~ Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. M .. 
Divisiehoofd van de divisie Inspe · , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- e enautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
8 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306/17E0064 
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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 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 
divisie Inspectie 

Datum 
8 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017 /7306/17E0064 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201747487-V-06-09-2017 17:42 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31235419 

04-09-2017 

1 

05-09-2017 

05-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven geldentitieeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onz:e Referentie 

201747467-V·00-09-2017 17:42 

Datum 

06-09-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31235419 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

flpronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm t21 

0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tNWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06-09-2017 

Onze Referentie 

201747467-V-06-09-2017 17:42 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <
41 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06-09-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201747487-V-06·09-2017 17:42 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De t-NWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a- Maximale limiet vastgesteld in Verordening {EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn {EG) 3g6/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 meetmethodB{n) kan door de opdrachtgever bij het NWJA 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 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201747758-V-07-09-2017 14:43 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31235072 

05-09-2017 

3 

05-09-2017 

06-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201747756-V-07-09-2017 14:43 

Datum 

07-09-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31235072 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meetmelhode(n) kan door de opdrachtgever bij hel tfo.IWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07·09·2017 

Onze Referentie 

201747758-V-07·0~2017 14:43 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-09-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201747758-V-07-09-2017 14:43 

2) legenda Wetttelijke Nonn: 
a - Maximale limiet vastgesteld in Verordening {EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b • Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c • Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tfVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest 17E0064 

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 KIP-nummer(s) 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 KIP-nummer  stal 1 is geen 
fipronil aangetoond. Wel is in de mest de stof amitraz aangetoond. 
Amitraz is een schadelijke stof. In Nederland is amitraz alleen toegestaan als 
diergeneesmiddel voor de bestrijding van ectoparasieten bij runderen, varkens en 
honden. 

Nu amitraz is aangetoond 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 
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 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 Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7610 
17E0064 
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Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie 
hiervoor https: //www. nvw a. n 1/ o nderwerpen/biocid en/fi pron i 1-i n -eieren/fi pron i I
vragen -en-antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Na mE!Il_S_cl~~e_:

~ï:O.-

-~-----

s. N.G. Maij -~ 
Divisiehoofd vilJ)Jfe-divi!ffêfnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~dand!<eVoedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
21 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7610 
17E0064 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201749652-V-15-09-201716:39 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424567 

12-09-2017 

50014.01 

13-09-2017 

14-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteert;le resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentificeert;le monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201749652.V·15·C9-2017 16:39 

Datum 

15-09-2017 

Bijlagen 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35424567 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat <6> 

amitraz {som) 0.011 mglkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil {som) niet aangetoond 

6) Legenda amitraz: 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA taboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
15·09·2017 

Onze Referentie 

20174Q652-V-1(i..(lg..2(11716:39 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 3 

 Naam bedrijf     
UBN-nummer  

Datum ruiming  16 -08-2017 Aantal stallen  1 

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   48 weken  Aantal dieren    28.000    stuks 

Afmetingen   L=  85  m         B=  19  m             H zijwand =   3,2  m              H nok=     7 m                   

Inhoud stal      8237   m³                          volgens intake formulier  
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Gebruikte meetapparatuur  
⃝  
⃝

Start afdichting 15,25 uur Afdichting klaar 16.25 uur 

Windkracht    Windkracht 1 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  32 graden 

Hoogte  sensor    3.5  m Hoogte   meter                3.5 m 

Start inlaat CO2  16,31 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 16,41 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   16,58 uur Tot tijdstip 17.30 uur  

Einde inlaat CO₂                      17,05 uur    

Tijdstip betreding stallen    17,45 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         18.30                    uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
•  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

31,4 32,7 
 

Meetgrafiek  

 

30,5

31

31,5

32

32,5

33

stal 1
Temperatuur
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Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

stal 1

CO₂ % 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 24 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

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 dierlijke (bij)producten afkomstig 
daarvan van uw bedrijf. U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing 
van het afvoerverbod ten aanzien van de afvoer van pluimvee. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de diermonsters van uw 
pluimvee is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in het pluimvee van KIP
nummer stal 4 en 5. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 21 augustus 2017 het verbod op het afvoeren, het 
in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee van 
KIP-nummer(s)  stal 4 en 5 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, afkomstig 
uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen1 • Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

Let wel: het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw dierlijke (bij)producten afkomstig van het 
vrijgegeven pluimvee, zoals mest en eieren en voor het pluimvee van de 
geblokkeerde stallen. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de diermonsters is als uitslag bij deze 
brief gevoegd. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Voor het buiten Nederland brengen van pluimvee geldt dat de export dient te voldoen aan 
de vereisten ten aanzien van deze export. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7306 
17 E0065 
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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 het pluimvee op uw bedrijf 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel -voor zover die betrekking heeft op dit pluimvee
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 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij)producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

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 Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen 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: 1/www. nvwa. n 1/ onderwerpen/biocide n/fi pro n i 1- in-ei e ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd va derdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedse[o.en··Wárenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
17E0065 
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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 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 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
17E0065 
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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 /Q36-15 

201743930 

31220153 

4 

16 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

kip 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentlflceerde monster. 
Dit 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 & 
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.wageningen@vwa.nf 

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm 2 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

Oe 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 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximate 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 
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 beproevingstapport 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 beproevingstapport 
18 augustus 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q36-15 
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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 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q36-17 

201743932 

31220129 

5 

16 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

kip 

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. 

Divisie Consument & 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingstapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC·Methode: CHE01·WV649 v4 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheld Oordeel' 

norm 2 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 blj 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, artlkel12, 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 
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 laboratorrum gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q36·17 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 31 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

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 dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw 
bedrijf. U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod ten aanzien van de afvoer van pluimvee. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de diermonsters van uw 
pluimvee is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in het pluimvee van KIP
nummer  stal 3 in deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 29 augustus 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee 
van KIP-nummer(s)  stal 3 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, afkomstig 
uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen 1

. Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

Let wel: het verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland 
brengen blijft gelden voor uw dierlijke (bij)producten afkomstig van het 
vrijgegeven pluimvee, zoals mest en eieren en voor het pluimvee van de 
geblokkeerde KIP-nummers en stallen. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de diermonsters is als uitslag bij deze 
brief gevoegd. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Voor het buiten Nederland brengen van pluimvee geldt dat de export dient te voldoen aan 
de vereisten ten aanzien van deze export. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017 /7306/17E0065 
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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 het pluimvee op uw bedrijf 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel -voor zover die betrekking heeft op dit pluimvee
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 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij)producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

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-i-materiaal. U dient 
deze mest af te voeren naar het verwerkinasbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen 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/ on de rwerpen/biociden/fi pron il- in -eieren/fi pron i 1-vrage n-en
antwoorden-geblokkeerde bedrijven. 

D -St~~êönoJ!lische Zaken, 
Namens deze:
i.o. 

Divisiehoofd vande;.divisie.lnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
-··. Ned<:flatiêfse ·voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
31 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306/17E0065 
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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 vla mljn.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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
31 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7306/17E0065 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economischelaken 

Beproevingsrapport 201744778-V-28-08-201712:48 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product 

Land van herkomst 

32156271 

21-08-2017 

01 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapportet~rde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

20174477S.V·26·0S..2017 12"46 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tfV\11/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156271 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TO-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.017 mg/kg 

Meeton
zekerheid {1) 

± 0,009 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (2) 

0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm C2l 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744778-V-28-08-2017 12:48 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wetttelijke Nonn: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) legenda Oordeel: 
Confonn =Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Confonn =Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke nonnen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het t-NWA laboratorium worden opgevraagd. 

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVINA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201744779-V-28·08-201713:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156288 

21-08-2017 

02 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde reauitaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdenlificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 
201744779-V-28·08-2017 13:06 

Datum 

28·08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156288 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid <1> Norm {2) 

fipronil {som) 0.018 mg/kg ± 0,009 mg/kg 0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil {som) 0.020 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1l 

± 0,010 mg/kg 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid 11> Norm {2) 

fipronil {som) 0.20 mg/kg ± 0,10 mg/kg 0,005 mg/kg 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het rNWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-QS-2017 

Onze Referentie 

201744779-V-26-0&-2017 13:06 

Oordeel 14> 

NIET CONFORM 

Oordeel 14> 

NIET CONFORM 

Oordeel 14l 

NIET CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESULTATEN 
Onze Referentie 

201744779-V-28-{)8-2017 13:06 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsteetor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c - Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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. 

lnfonnatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel N\fiNA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201744780-V-28-08-201713:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156296 

21-08-2017 

03 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

DG gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201744780-V-26-08-2017 13:06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156296 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2l 

0.005 mglkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mglkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mglkg 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Onze Referentie 
201744780-V-28-08-2017 13:06 

Oordeel <
4

> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201744780.V-28-0S..2017 13:06 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a· Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b - Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c • Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) 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 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: 12 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek stalnummers niet gelijk 17E0065 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 14 augustus 2017, kenmerk TRCNVWA/2017/7009, heb ik u de 
uitslagen van het monsteronderzoek van mest toegestuurd . Deze monsters zijn 
genomen in het kader van onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke 
stof fipronil. Deze uitslag heeft betrekking op uw bedrijf met UBN  KIP
nummer(s) n stal 4. 

Op uw bedrijf zijn de verschillende stallen meerdere keren bemonsterd. Naar nu is 
gebleken is bij het registreren van de gegevens niet in alle gevallen een gelijke 
nummering van de stallen aangehouden. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid 
welke analyseresultaten nu gelden voor welke stallen. Deze onduidelijkheid wordt 
hierbij hersteld. 
Bijgevoegd stuur ik u opnieuw de uitslag( en) van de monsteranalyse, nu met de 
juiste stalnummering. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

~inister-van.Econ-P.ITl~sche Za ken, 
amens deze: 

i.o. 

Dr .G. Maij 
ivisiehoofd van de divisie liJSPee te, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse V~f,..errîlffarenautoriteit ------~ 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900~0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7739/ 
17E0065 
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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 /Q15-21R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-21 

201741116 

35517464 

4 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gefdentlficeerde monster. 
Dit 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 & 
voedselveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
7 september 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
~ 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, artikel12, 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 
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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevingsrapport 
7 september 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q15·21R 
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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-17/19620 

 

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 te 

 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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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen  

Datum 

22 juli 2017 

Onze referentie 

U-17/19620 

 

Zaaknummer 

201705153 
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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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf 

Geachte

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 

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 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19833 

Zaaknummer 
201705153 
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het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

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 vrijdag 7 juli 2017 
afgeleverd hebt 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19833 

Zaaknummer 
201705153 
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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. 396/20051 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. 1127/20142 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 . 

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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en lil 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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divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
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Onze referentie 
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Zaaknummer 
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Op woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,030 mg/kg (locatie 

_stal 1) en 0,012 mg/kg (42568_stal 3) aan fipronil bevatten (zie bijlage). 
Daarmee wordt de MRL van fipronil in eieren zoals aangegeven in artikel 18, 
eerste lid onder a in samenhang met Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 
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). 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA{T3/2017/Q5-3 

201739394 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372402 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 8r. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 0,030 0,015 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de gef!xpandeerde meetonzekerheid 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, artlkel12, 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument l!t 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q5-3 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-2 

201739395 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372429 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil <LOQ 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid Oordeel3 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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. 
' 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument • 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QS-1 

201739396 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372445 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 8t 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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

Contactpersoon 

T
F
vwa. wageningen@vwa. nl 

Datum beproevingsrapport 
21 juli 2017 
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2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Flpronil 0,012 0,0060 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
z 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 
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 gebruikt@ 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 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrechl 

Datum: 16 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
u)o;.!ó(:u~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Namens uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) heeft u 
aangegeven dat het bedrijf Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft verricht op één 
of meerdere locaties van uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof 
fiproni l is toegepast. 

Fiproni l is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fiproni l 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 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 
vastlegging van het besluit. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg ten aanzien van uw pluimvee, gehouden op het hiervoor genoemde UBN 
met de genoemde KI P-nummers, een verbod op om dieren af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Ik leg 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 plu imvee 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 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

directie Handhlw on 
divisie Inspectie 

Calharljncslng cl !:19 
35 1 I GG Ul rochl 
Postbus '13006 
35'10 1111 Ulrcchl 

Contact 
Klanlcontactccnlrum 

T 0900-0388 
r 088 223 33 3'1 

Onze re ferentie : 
NVWII/20 17/7106 
17E087'1 
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Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel S.HJ, eerste lid, iliHlllef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik rna.:·üregelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 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 met betrekking tot de van die dieren afkomstiqc 
dierlijke producten. 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van C 
5000,- opgelegd worden. 

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 
Namens uw bedrijf heeft u aangegeven dat Chickfriend B.V. werkzaamheden heeft 
verricht op uw bedrijf. Er zijn sterke vermoedens dat daarbij de stof fipronil is 
toegepast. Uit de door u aangegeven informatie blijkt dat Chickfriend B.V. een 
bezoek aan uw bedrijf heeft gebracht en mogelijk DEGA 16 heeft gebruikt. 
Bij verschillende andere bedrijven waarDEGA 16 is gebruikt, is in dierlijke 
producten de stof fipronil aangetroffen. 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. 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 
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. 

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. 

directie H<lndiHW(m 
divisie Inpst~t:th~ 

Datum 

J(j iHHJIJ~;tw; )()]() 

Onze refenmtlo 
NVWA/ïOl//110() 

1 /UJH/tl 
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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 f ipronil 
aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 
Omdat u zelf heeft aangegeven dat Chickfriend B. V bij uw bedrijf is geweest , 
worden uw monsters en de monstername met voorrang behandeld. Als geen 
fipron il wordt aangetroffen hef ik deze maatrege l op. Als de stof fipronil aanwezig 
is neem ik verdere maatregelen ten aanzien van de dieren en dierlijke producten 
op uw bedrijf. I n het geval u meerdere stallen heeft en in niet alle stallen wordt 
fipronil aangetoond, kan ten aanzien van de sta l waarin geen fipronil wordt 
aangetoond de maatregel eventueel worden opgeheven. Dit is alleen mogelijk als 
de interne traceerbaarheid van de eieren is gegarandeerd. 

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 t e geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil 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. 

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: 

lt~~i~hoofd van d~i.viste-r;?spectie, onderdeel van directie Handhaven, 
~d5e-t!O'ééfset- 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 via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift st uurt 

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

Als u schriftelijk bezwaar wi lt 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. 

directie HandiHw en 
divisie Inpsectle 

Datum 

16 augustus 70 16 

Onze referentie 
NVW!I/70 17/71 06 
11[08 1'1 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf 

Geachte

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op 19 juli 2017 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: de NVWA) monsters genomen van eieren en mest van op 
uw bedrijf aanwezige dieren. Uit onderzoek door het NVWA-Iaboratorium te 
Wageningen is gebleken dat in deze monsters de stof fipronil aanwezig is. 

Daarom heb ik bij besluit van 22 juli 2017 aan u het verbod opgelegd om 
pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf af te voeren. Tevens heb ik u gewezen 
op de reeallverplichting voor de eieren. 

Met dit besluit vul ik de bestuurlijke maatregelen aan. Dit besluit treedt in de 
plaats van mijn besluit van 22 juli 2017. Verder geef ik een toelichting op de 
recallverplichting. 

Bestuurlijke maatregelen 
Op grond van artikel 5.10 van de Wet dieren (Wet) leg ik ten aanzien van uw 
dieren en dierlijke producten (eieren en mest) de volgende bestuurlijke 
maatregelen op: 
• De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. Dit geldt 
zowel voor de levende dieren als de dieren die om welke reden dan ook sterven of 
worden gedood; 
• Alle onderzoeken door of namens de NVWA, waaronder monsterneming van 
dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen en andere producten die daarvoor naar 
het oordeel van de NVWA in aanmerking komen, worden door u toegestaan; 
• Een ieder, werkzaam binnen uw bedrijf, is verplicht alle medewerking aan de 
NVWA te verlenen betreffende de uitvoering van dit besluit. 

Motivering 
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 

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 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19833 

Zaaknummer 
201705153 
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het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit hebben eieren en 
mestmonsters genomen op uw bedrijf. In deze monsters is de stof fipronil 
aangetoond. De uitslag van de analyse is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Deze stof is op uw bedrijf terechtgekomen doordat in uw bedrijf de stof fipronil is 
toegepast. Fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fipronil is tevens een niet-toegestane farmacologische stof bij dieren die voor de 
productie van levensmiddelen worden gehouden. Immers alleen farmacologisch 
werkzame stoffen die genoemd zijn in Verordening (EU) nr. 37/2010, mogen aan 
voedselproducerende dieren worden toegediend (artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 470/2009). 

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 welk geaccrediteerd 
laboratorium u gebruik wilt maken. De NVWA zendt monsters vervolgens naar dit 
laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen een maand te doen. 

Vervolg 
De dieren op uw bedrijf en de producten van deze dieren, waaronder eieren en 
mest, mogen niet van uw bedrijf worden afgevoerd, tenzij na voorafgaande 
toestemming en zo nodig onder begeleiding en toezicht van de NVWA. 
Ik hef de bestuurlijke maatregelen op, zodra vaststaat dat uw dieren en de 
dierlijke producten geen fipronil bevatten of u uw pluimvee heeft laten afvoeren 
onder toezicht van de NVWA naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf om de 
dieren te laten doden en vernietigen. 

Kosten 
Ik attendeer u erop dat de kosten die voortvloeien uit de maatregelen voor uw 
rekening komen. Te zijner tijd zal ik hierover een nader besluit nemen. 

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 vrijdag 7 juli 2017 
afgeleverd hebt 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
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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. 396/20051 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. 1127/20142 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 . 

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. 

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 RaadVoor de EER relevante tekst. 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen II en lil 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 woensdag 19 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,030 mg/kg (locatie 

_stal 1) en 0,012 mg/kg ( _stal 3) aan fipronil bevatten (zie bijlage). 
Daarmee wordt de MRL van fipronil in eieren zoals aangegeven in artikel 18, 
eerste lid onder a in samenhang met Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 
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 zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
25 juli 2017 

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19833 

Zaaknummer 
201705153 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA{T3/2017/Q5-3 

201739394 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372402 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 8r. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 0,030 0,015 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de gef!xpandeerde meetonzekerheid 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, artlkel12, 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument l!t 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q5-3 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-2 

201739395 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372429 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 8r. 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil <LOQ 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid Oordeel3 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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. 
' 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument • 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QS-2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QS-1 

201739396 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372445 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 8t 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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 beproevingsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Flpronil 0,012 0,0060 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
z 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 
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 gebruikt@ 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 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QS-1 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 8 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
u)o;!OCu Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 20 17 heb ik aan u de schrifteli jke 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. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadel ijke 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 vu l ik de bestuurl ijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reea llverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlij ke producten afkomstig van uw 
dieren 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. 

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-mai l 
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 lil 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 Strategie 
divisie Juridisch XllkC!n 
team Bestuur liJke 
maatregelen 

Catharljncslngcl !19 
351 I GG Ut recht 
Postbus 43006 
35'1 0 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 223 JJ J IJ 
lnfo@vwa.ni 

Onze referen tie 
TRCNVWA/20 17/652 7 
17E0009 
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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 viil voederin9, drcnkinq 1 

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opqenon1cn 1 of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van cl ie 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. 396/20057 ). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan l1et gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegcstaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/2009 3

). 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 200 1/82/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) 

dln,ctie St1ott1~glt~ 
dlvls:lu Jurldlscht! n1knn 
team IJestuudijlw 
m<Mln!gohm 

Datum 

I Ml<JW.l!l'; ){) 1/ 

On:w reft!rentle 

! HCNVW/\f?O 1//1)~,;' I 
111-0001) 
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Op grond van artikel 19 van Verordenin~J (EG) nr. llB/2007'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van n1cninq 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 overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgeleC]de maximurnresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Stratc~ulu 

divisie Juridisch•~ :.>:o:tl<on 
team nesluurlljkt' 
mailtregelen 

Oottum 

/ dU(/\h!US }() 1 J 

On:w refet·entl~ 

IHCNVWI\//0 1 1/b~l} I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend ! n oowl 
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 t:e 

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: VJWW.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 
bestrijdingsmiddelenres·,duen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage I! of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 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. 

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 
voedse I vei I i g he id sa a nge legenheden 

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 l3ercidinn en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200~i. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft orl1 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 bevoeçjde 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 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. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i. 0. 

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. 

directie Strttteuh~ 
divisie Jurldlschu ~ilk(m 
team Bnstuurlljkt~ 
mitatregelen 

Oatum 

I <lU(jlJSI u•; )0 l I 

Onze referonth~ 

I I{CNVWA//0 1 //()~)/I 
JJr()()()!) 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-3 

201739397 

19 juli 2017 

20juli 2017 

20 juli 2017 

35372461 

mest 

QMNI1701_CB 

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 
velligheld 
Laboratoriu m voeclor & 
voedselvollig held 

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 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 293

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet -
onzekerheid' 

Fipronil 0,49 0,24 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori te it 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

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 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 schrlttelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubl iceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Dlvl• le Con • ument ll 
v elligheld 
Laboratorium vordo• & 
vocdsclvclllgh ld 

Dilturn beproevlng• rapport 
26 juli 2017 

Beproevlng .. apport 10 
NVWNT3/201 I/Q6·3 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

M onstergegevens 

Monsternummer 

I nspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-2 

201739395 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 ju li 2017 

35372429 

kippenei eren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
2l jull2017 

Aant al pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

< LOQ 

Meet 
onzek erheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul taat. 
' 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 geëffect ueerd 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 = Afwij kend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid 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 zij n geheel. 

Dlvl1le Con1urnent t1o 
v ellig held 
Laboratorium vocde1 & 
voedselvelligheld 

Datum bep rocvhlQir!lpport 
21 j u li 2011 

Beprocvlng• rapport 10 
NVWNT3/20 17/QS-2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-2 

201739398 

19 juli 2017 

20juli 2017 

20 juli 2017 

35372488 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend bet rekking 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 ~ 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,43 

Meet
onzekerheid' 

0,22 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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 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. 

Dlvl•lc! Con •um ent a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproovlno•rapport 
26 juli 2017 

Be proevlno•rapport JO 
NVWNT3/ 10 t 7 /Q6· 1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q5-1 

201739396 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372445 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

NL 

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

Divisie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselveiligheld 

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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheid' 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wet telijke 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 = 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Dlvl1lc Con1umcnt a 
velligheld 
Laboratorium voodo• & 
VOCdbCivCIIIghCI<J 

Datum beproevlng• rapport 
21 juli 2017 

Bcproevlngsrappol'l ID 
NVWNT3/20 1//Q':.· l 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-1 

201739399 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372391 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend bet rekking op het ontvangen, hierboven geldent ificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zij n geheel. 

Dlvl1lc Consume nt a 
velligheld 
Laborator ium voeder &. 
voedselvelligheld 

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@v wa. nl 

Datum beproevlngsr llppor t 
26 juli 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 

0,20 

Meet
onzekerheld1 

0,10 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

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 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 houd end 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 Con• umcnt a 
velligheld 
Laboratorium vo~de • & 
voodsclvcll lgh ld 

Dilturn beproovlngsr apport 
26 juli 20 1/ 

Boproovlngsrapport ID 
NVWNTJ/ 20 1/ /Q6· t 
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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 
Minis1erie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q18-5 

201741386 

31796590 

Sta l 4 

31 juli 2017 

1 augustus 2017 

1 augustus 2017 

kippeneieren 

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. 

Dlvll lll Con1umenl a 
velligheld 
Laboratorium voeder til 
voedsel velligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenin gen 
Post bus 144 
6700 AC Wageningen 
WWW. IlVW \'1. 111 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagen lngen@vwa.n l 

Datum beproevlngsrapport 
J augustus 20 17 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,20 

Meet

onzekerheid' 

0,10 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening v~n 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 
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. 

Olvl1lo Con1umont a 
volligheld 
Lnboratorlu m voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproovlngsrt~pport 

3 augu stus 2011 

Boproovlnglrapport 10 
NVWNT3/2011/Ql8· S 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Mirrisrerie varr Economische Zaken 

NVWA/T3/ 2017 /Q5-3 

201739394 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372402 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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. 

Divis ie Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,030 

Meet
onzekerheid' 

0,015 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelij ke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k a2 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 geêtfectueerd 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. 

Divisie Con1ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11tum beproovlng.,llpport 
2l juli 20 LJ 

Boproovlng1rapport JO 
NVWNT3/201 I/QS· 3 
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Mutaties: 

20170814 
TFIPR03 toegevoegd 
20170814: TFIPR04 verwijderd. moet technische aanpassing zijn. stallen zijn niet geruimd zoals eerder verondersteld. 1 stal is 
vrij. 2 stallen zijn sinds donderdag in de rui. 1 stal word a.s. vrijdag geruimd. GM 

Betreft een controle op verzoek van de veehouder op de kanalisatie van eieren i.h.k.v. Fipronil na technisch aanpassing van de 
eierbanden. 

Met deze rapportage kan een verzoek om vrijgave worden gedaan bij de NW.JA. Hiervoor dient u deze rapportage te versturen 
aan icb@nvwa.nl. 

aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. de controle 

4 van 4 
UBN:   

Handtekening gecontroleerd bedrijf 
(eigenaar of diens gemachtigde) 



document 298

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0009 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
u:~q Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse 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 f ipronil. 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 Moerdijk. 

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 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. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil-in-eieren/fipronil-vraqen-en
a ntwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

Divisiehoofd van de divisie Ir1_§J,).eetl , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeds - en-Wái-enautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljncslngol !!9 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus ~3006 
35~0 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 723 33 3~ 

Onze re ferentie: 
TRCNVWA/2017/7008 
17E0009 
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Direct ie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautor i tei t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/ 2017 / Q6-3 

201739397 

19 j uli 2017 

20 j uli 2017 

20 j uli 2017 

35372461 

mest 

QMNI1701_CB 

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. 

Divi sie Consume n t e. 
velligheld 
Laborotor lum vocdco & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa.wageningen@vwa.n l 

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aan tal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,49 

Meet
onzekerheid1 

0,24 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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 
m eetonzekerheld 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 Con• ume nt • 
ve llighe ld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng8rllpport 
26 juli 20 17 

Beproevlng•r•pport ID 
NVWNT3/20l7/Q6· 3 

Pagina 2 van 2 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q6-2 

201739398 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20juli 2017 

35372488 

m est 

QMNI1701_CB 

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. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wagenin gen 
Postbus 144 
6700 AC Wagen ing en 
www. nvwa. nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 j ull 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 

0,4 3 

Meet 
onzekerheld1 

0,22 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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 Warenwetbeslu lt 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 wett elijke 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 Con 1ument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Daturn bep roovlngsrapport 
26 juli 2017 

Boproovlngsrllpport ID 
NVWNTJ/2017 /Q6-2 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q6-1 

201739399 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372391 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde 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.ni 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,20 0,10 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde 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 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 wet telijke 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 Con sument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
26 Juli 20 l 7 

Beproevlngsn•pport ID 
NVWN 13/20 17/Q6· 1 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Post bus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 25 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is komen vast te staan dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof fipronil 
heeft opgenomen. Dit was aanleiding om aan uw bedrijf het verbod op te leggen 
om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN en met KIP-nummer(s

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

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 verwerkingsbedrijf, 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. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
dlvl1le ln1pectle 

Catharljnesfngef 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWN2017/7105 
17E0009 

Pagina 1 van 3 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk Ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door mlddel 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. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten 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 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. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een laboratorium. 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? 
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. nvwa. n 1/ onderwerpen/bi ocid en/fi proni 1-i n-ei eren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in het eerdere besluit zijn de maatregelen 
tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
21 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105 
l7E0009 

Pagina 2 van 3 
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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. 1069/20092). 

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 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. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze
i.O. 

Drs. N:G. Maij 
D~~!_sietwofd 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. 

2 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} 

directie Handhaven 
divisie IIISJ)ectie 

Datum 

21 ilugustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105 
17E0009 

Pagina 3 van 3 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:23 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In een eerder beslu it 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 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 locaties: 
Voor KIP-nummer

- voor de sta l 2 
-deze aanvraag ziet niet op de eie ren afkomstig uit stal(len) 1,3 en 4. Deze 
stal(len) worden verder aangeduid met de term geblokkeerde stal(len). 

Ik heb uw aanvraag beoordee ld. I n 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 t en aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 2. Dit betekent dat u de eieren 
afkomstig van deze KIP-nummers 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 Handhave n 
div isie Inspectie 

Catharljncslngcl !>9 
35 I 1 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze r eferentie : 
NVWII/2017/7178/17E0009 

Pagina 1 van 3 
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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 afkomsti(J 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) 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 Handll<tV(m 
divisie Inspectie 

Datum 
lJ <HJ~JU!;tus JO!/ 

Onze refenmtit~ 
NVWA(JO! lfl l l!l/1/1.'0009 

Pagina 2 van 3 



document 300

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en al le dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipron il 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 l/onderwerpen/biociden/fi pronil- i n -e ie re nLfip_c_on il::.._vr~en

antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De S!g_gJ:sseGFet.a r-i s...v 
~áfi1ens deze: 
l.O. 

'Drs. 
Divis1 i-viste-.. nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~ e oedse/- 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 v ia 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 
divisie I nspectie 

Datum 
23 augustus 201 7 

Onze retorentie 
NVWA/201 7/7178/ 17E0009 
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Directie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Proj ectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-3 

201739394 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372402 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 
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 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,030 0,015 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 
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. 

Dlvl1le Con1ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng1r11pport 
21 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/QS-3 
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Directie Handhaven 
Divisi e inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q5-2 

201739395 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372429 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

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 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.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 20 17 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil <LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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 Urnlet 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 Urnlet 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 schrlttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
valligheld 
Lal>orator lu111 voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum be proavlngsrapport 
21 juli 2017 

Beproevln gsrapport JO 
NVWNT3/2017/Q5· 2 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Inspectielocatie 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Zegelnummer 

Product 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q5- 1 

201739396 

19 j uli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35372445 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuttend 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. 

Dlvlsla Consuona n t a 
velllghald 
Laborotorturn voeder & 
voedsel velligh eld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
WIYW.I1VW!I. I11 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meet onzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheld1 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelij ke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Niet Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 
meetonzekerheld van de met hode, aan de w ettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monst er 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 ll 
voedselvelligheld 

Datum bep roevlngsrapport 
21jull 20l7 

Beproevingtrapport ID 
NVWNTJ/2017/QS· l 
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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 
Warenautoritei l 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/ T3/2017 / Q18-5 

201741386 

31796590 

Stal 4 

31 juli 2017 

1 augustus 2017 

1 augustus 2017 

kippeneieren 

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

Divis ie Consu m en t e. 
v ellighe ld 
Loboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvw11.nl 

Contactpersoon 

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

Datu m beproev lngsrapport 
4 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet -
onzekerheld 1 

Fipronil 0,20 0,10 

' Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

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 vastgest eld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maxim ale 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 meetmet hode(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. 

Dlvlale Conaum ent a 
velligheld 
Laboratorium voedot &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngarapport 
4 augustus 2017 

Beproevingnapp ort JD 
NVWNT3/2017/Q 18·5 
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