
document 301

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0009 

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. n 1/ onderwerpen /b iociden/fi pron i 1- in -eieren/fi pro ni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

__j)e·MiliistèrVär1 Economi~c:f1e Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Dr, . N.G. 
ivisiehoofd van de divisie Ins~· , onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voedselc .. en.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/2017/7510 
17E0009 
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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 201750741-V-20-09-201716:44 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35426730 

18-09-2017 

1 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluifend betrekking op het onlvangen, hierboven gerdentiftceerde 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 

201750741-V-20·09-2017 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriflelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201750741-V-20-09-2011 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35426730 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <
4> 

zekerheid <1> Norm <2> 

fipronil (som) 0.019 mgfkg ± 0,010 mgfkg 0,005 mgfkg NIET CONFORM 

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

2) Legenda Weltlelijke 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 meelmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tfVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij în 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 201750743-V-20-09-201716:44 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35426706 
18-09-2017 

3 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven geïdenlificeerde 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 

2C175C743-V-2C..09-2C17 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel~ 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20~09~2017 

Onze Referentie 
201750743-V-20-09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35426706 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.014 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid; 

Meet on~ 
zekerheid 111 

:t 0,007 mg/kg 

Wettelijke 
Norm {2) 

0,005 mg/kg 

Oordeel <41 

NIET CONFORM 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 geëffectueerd 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. 

lnformalie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel 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 

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 
Ministerievan Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201750745-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31825566 

18-09-2017 

4 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe 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 

20175074S·V-20-09-2017 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201750745-V-20·00.2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31825566 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.57 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,28 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (2J 

0,005 mg/kg 

Oordeel <41 

NIET CONFORM 

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

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188112006 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 WOfden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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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) en stal 5. 

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 stal nummering. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Qe··Ministervan·EeeA ische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. .G. Maij ..-----: 
tvisiehoofd van d~isie'fnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~e-V6êclset- en 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/2017/7739/ 
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 /Q15-22R 
Rectificatie NVWA/T3/2017/Q15-22 

201741118 

35517480 

5 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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 &. 
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. wagen lng en@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
6 september 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urniet 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 beproevingstapport 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 beproevingstapport 
6 september 2017 

Beproevingstapport ID 
NVWA/T3/2017/Q15·22R 

Pagina 2 van 2 
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document 304

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 27 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eie ren 17E0010 

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 f ipronil. 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 fi pronil of fipron il onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient t e voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onde rwerpen/biociden/fi pronil -in -eieren/fiproni I-vragen-en 
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

s. N.G. Maij 
Divisieho IS/e Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~--nrPnerlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handtuwen 
divisie Inspectie 

Catharljncslng I !>9 
35 11 GG Utre hl 
Postbus 43006 
3540 /\/\ Utrec ht 

Contact 
Klantcontactce nt•um 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3~ 

Onze refer entie: 
NVWA/2017/75!0 
17E0010 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

201752027-V-23-09-2017 12:21 

35428007 

21-09-2017 

stal 1 (is maar alleen 1 stal op het bedrijf) 

22-09-2017 

22-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo Laborotorla 
Afdollng Voodor· o n vooduo I 
volligheld & produc tvolll{lholcl 

Vitae, Gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wagonlr'oon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonlngon 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Onze Retorentie 

2017520?7·V·23·00·2017 1?21 

Datum 

23·09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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Divi:;io l.nllmatmi;'J 

Afdolill!l VoedO!· 011 voooJr,ol 
voili\)IH1id & p!Odtu:tvolliqllol!l 

Datum 
/.:l-()\) .. ;!()1'{ 

On;o l~ohJ!orl\111 

BEPROEVI NGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35428007 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChERS mol TQ-MSIMS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.016 mg/kg 

1) legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid Pl 

± 0,008 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (;•) 

0,00!) mg/k9 

Oordeel (·fl 

NIE:: r CONFOHM 

De NVWA gebruikt een dekkingslaeter k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resullaat 

2) legenda Wettte!ijke Norm: 
a- Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding enllehandeling van levensmiddelen Altikol 12. twrsto lid, 

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

4) legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hettoepnssingsgebied en de meetonzekerheid v;m de methode. 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsw~bicd en de meetonzekerheid van clo methode, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethO<Ie(n) kan door de opdrachtgever bij het NIMA laboratorium worden opgevraagd. 

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

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0065 

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. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van men ing bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij) producten daarvan geen f ipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderweroen/biociden/fi pronil - in -eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

I k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
~e-As-deze : 

Divisiehoofd 'fW]-de-6-w· · nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~eF!arfé!SeVoedsel- en Warenautoriteit 

directie Handtuwen 
divisie lnspoctlo 

C<llharljncslng ol !,') 
3511 GG Ulro chl 
Postbus 1\3006 
35110 AA Ut rcrhl 

Contact 
Klantcontactcc ntr um 

1 0900-0388 
r 088 273 33 "31\ 

Onze referentie : 
TRCNVWA/70 11/1009 
17(0065 
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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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q15-21R 
Rectificatie NVWA/T3/ 2017 /Q1 5- 21 

201741116 

35517464 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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 Consume nt 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedsel velligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvw~.n1 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori tei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' 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 gel!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 hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Olvl•le Consument 6 
v elligheld 
1 aboratorhtlll vof•de• & 
vocd~clvc lllghrld 

Daturn be p roevlno• rnpport 
J 5 auouslu~ 20 11 

Beproev ingtrapport 10 
NVWNT3/"]017/Q 1S 2 1R 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum m onstername 

Datum m onsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Team leider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Ql 5-22R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-22 

201741118 

35517480 

2 

28 j uli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvl• lc Cont ume nt lil 
v elligheld 
Laboratorium voed er & 
voedsel velligheld 

VItae, gebouw 123 
llkkcrmoalsbos 4 
6 708 WB Wagenllîg~n 

Postbus 144 
6700 /IC Wageningen 
www.n vwa.n l 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resu l t aat 
Meet 
onzekerheld1 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

nor m 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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 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 hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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. 

Olvlale Cont un•ent 111 
velligheld 
Laboratoril 1111 vocdoo & 
voedselvel ligheld 

Datum beproev lngQriJpport 
15 augustu9 '0 1 / 

Beproevlngsrapport 10 
NVWA/TJ/2017/Q 15-721\ 

Pagina 2 van 2 



directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contactpersoon 

 

T 088 223 33 33  

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie 

U-17/19622 

 

Zaaknummer 

201705154 

 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

 
 

Datum: 22 juli 2017 

Betreft: besluit blokkade bedrijf 

 

 

 

 Pagina 1 van 2 
 

  

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 19 juli 2017 zijn er op uw bedrijf monsters genomen van eieren en 

mest. Uit deze monstername is gebleken dat er een te hoog gehalte aan Fipronil 

aanwezig is. Een dergelijk gehalte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

mens en/of dier. Dit is aanleiding voor mij om het hieronder staande besluit te 

nemen. Dit besluit zal ik aanstaande maandag verder motiveren en onderbouwen.   

 

BESLUIT 

Op grond van artikel 54, tweede lid, onder b, c en h van verordening (EG) nr. 

882/20041 en de artikelen 5:12 en 8.5 van de Wet dieren blokkeer ik uw bedrijf. 

 

Dit houdt in dat u geen pluimvee, eieren en mest van uw bedrijf mag afvoeren. 

 

AFZIEN HOREN 

Gelet op de spoedeisendheid, heb ik toepassing gegeven aan artikel 4:11, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan ik afzie van het horen van 

belanghebbende bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

 

Drs. N.G. Maij 

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

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, PbEU L 165 van 
30 april 2004, p. 1 
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Bezwaar   

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

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

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

 

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

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

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

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
~=---=~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 25juli 2017 
Betreft: motivering besluit blokkade bedrijf 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 20 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 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
BBB/BRS/BRS/U-17 /19834 
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201705154 
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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, mo_gen 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 maandag 3 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 

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 20 juli 2017 zijn op uw bedrijf eieren bemonsterd. Uit het 
monsteronderzoek is gebleken dat de eieren een gehalte van 0,033 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.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 schriftel ijk 
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/Q5-11 

201739493 

20 juli 2017 

21 juli 2017 

21 juli 2017 

31811631 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

NL 

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

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 0,033 0,017 

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

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

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
21 jull2017 

Beproevlng1rapport ID 
NVWA/T3/2017/Q5-11 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0010 

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 ve rwerki ngsbedrijf 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/fi pron i 1-in -eieren/fi pron i 1-vrage n -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Na n.s de 

Divisiehoofd van de divisie Inspecti a. derdeel van directie Handhaven, van de 
utoriteit 

directie Handhoven 
divis ie Inspectie 

Cathartjncstngct !J9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35110 1111 Utrecht 

contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0368 
F 088 273 33 3 11 

Onze referentie: 
TRCNVWfl/20 17/ 7008 
17E0010 
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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/Q6-15 

201739494 

20 juli 2017 

21 juli 2017 

21 juli 2017 

31811641 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1 ttelij ke toestemming van het NVWA laborator1um gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1ument 8o 
velligheld 
Laborotorlum vocd01 & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

T
F
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsnipport 
26 juli 2017 

Aantal pagina' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid' 

Fipronil 0,15 0,075 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
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) 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. 

Olvlalo Conaurnent a 
velligheld 
Laboratorlun1 voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bep roovlngarappo rt 
26 juli 2017 

Beproevingnapport 10 
NVWNTJ/2017/Q6-15 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Datum : 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

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 t e 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 k ippeneieren is een waarde van 0,005 mg/ kg. 

directie Handhaven 
dlvl1le lnlpectle 

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

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onlte referentie: 
NVWN2017/7105 
17E0010 
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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 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 . nl/ onderwerpen/bi ociden/fi pronil-i n-eieren/fi pron il-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 
NVWN2017/7 l 05 
l7E0010 
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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, 
Namens deze: 
i.o. 

\ brs. 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 verzend datum. 

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 200g 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 Inspectie 

Datum 
21 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/'llOS 
17E0010 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustu s 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f ipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 2 augustus 2017 beri cht 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). 19 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 dierlijke 
(bij) producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod ge ldt voor uw bedrijf met UBN 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 beslu it hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

19 MRL van flpronll op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhave n 
divisie Insp ectie 

Catharljneslngel 59 
35ll GG Utrecht 
Postbus 43006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 

Onze r eferentie: 
NVWA/20 17/7 105 
17E00 11 
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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) producten voor laboratDriumonderzoek 
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? 
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 
bttps : Liw'!tw.Dl'wA.DJlQLllS!_rwwe oLb LQçiiJ"o/li pro n i 1- in-ei e ren/.fiorPDl1~YI9.9.enogn: 
i.lDtwQQJ:ggo_:geblokkeerde-bedrjjven. 

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
11 auqustus 7.017 

Onze referentie 
NVWA/201!/}105 
1/UlOll 



document 310

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. 1069/200920 ). 

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.n!jbezwaar. 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. 

20 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 Inspectie 

Datum 
17 iHIÇJUSlUS 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105 
JJI::0011 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0065 

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 KI P-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fiproni l. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uit slag van de monsterana lyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf met kipnummer  is in stal 1 en 
2 f ipronil aangetoond. Hierdoor wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf 
aangemerkt als categorie-1-materiaa l. U dient deze mest af t e voeren naar het 
verwerkingsbedr ij f BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierl ijke 
(bij )producten afkomst ig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierl ijke (bij) producten daarvan geen f ipronil of fipron il onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos: //www. nvwa. nl/onderwerpen/b iociden/fipronil-in-eieren/f i proni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Nam ~~~

a 1j 
!!!:.!i!!!J!.oofd-van e divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~lvt:ut:llandse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handtuwen 
divisie Inspee tic 

Catharljncslng <'I !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
35110 AA Utre hl 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 273 33 3 11 

Onze referen tie: 
TRCNVWA/2017/70 11 
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 
Warenautori tei t 
Miuis1erie van Ecouomiscl1e Zakeli 

NVWA/T3/2017 /Q15-18R 
Rectificatie NVWA/T3/2017/Q15- 18 

20174 1110 

35517511 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvi$IC ConSUlTIClilt 8 
velligheld 
Laboratorium voetiN 1!1 
voedselvelllgl•cld 

VItae, gebouw 12.J 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wagen logen 
Postbus 144 
6700 AC Wagcolngcn 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 J2 99 
vwa. wag enlogen@)vwa. nl 

Datum beproevingsrapport 
LS augustus 20 L7 

Aantal pagina's 
2 

Pagtna 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

1,2 

Meet
onzekerheid' 

0,60 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheid 

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, geconsol ideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geéffectueerd 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 nonnen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wett elijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd . 
Dit beproevingsrapport mag met zonder voorafgaande schriftelijke toestemmmg van het NVWA laboratorrum gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij 111 zijn geheel. 

Divisie Con1un1ont "' 
volligheld 
Ldlloratorlum vonfi t•t /1. 
vocdsclvc l llnhelcl 

Daturn beproavh•g8rnpport 
15 august11•. 1011 

Oeproovlngsrnpport 10 
NVWII/T)/70 11/Q 1!>- llm 

Pagma 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsn ummer 

Sta lnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenau LOriteil 
Mi11isterie va11 Economische Zake11 

NVWA/T3/2017/Q15-19R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-19 

20 1741112 

35517499 

2 

28 juli 2017 

29 j uli 2017 

29 j uli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, h1erboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemm1ng van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenZiJ 111 zijn geheel. 

Divisie Consume nt tiL 
ve lligheld 
Lalloratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 Wl3 Wageningen 
Postbus 1'14 
6700 AC Wogenlngc•n 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.n l 

Datum beproevingsnipport 
IS augustus 2017 

Aanta l pagina's 
2 

Pagma 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,65 

Meet
onzekerheid1 

0,32 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenauwri teit 
Mi11 isrerie va11 Eco11omisc/Je Zakeli 

Wettelijke 
norm2 Eenhe id 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k = 2 bij de berekening van de gel!xpandecrde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) l881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmtddelen, artikel l2, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Dordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, reken ing 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 btj het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag met zonder voorafgaande schriftelijke toestemmtng van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij tn zijn geheel. 

Divisie Conaurnont 81 
v<~ ll lghold 

I ~bor atorl u ou vu(•(l o•o & 

vocdsclvc l li!JIJrlcl 

0 <1tum bcproovlnglrllpport 
LS au gust"~ JO 1/ 

Boproevl ngsrl'pport 10 
NVWII/T3/ 20 I 1/Q I ~ 19H 

Pagma 2 van 2 
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Di rectie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-20R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-20 

201741113 

35517536 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitslurtend betrekkrng op het ontvangen, hrerboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij rn zijn geheel. 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipron il 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voed se l- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Ve rordening (EG) t881/2006, 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. 
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, reken ing houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode , niet aan de wettel ijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag met zonder voorafgaande schri ftelijke toestemmmg van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij m zijn geheel. 

Olvlslc Consumen t llo 
v elli gh e ld 
Laboratorium vo(•lil'' & 
voc!lsclvc lliUhflill 

Datum b c p roev lngsrttJJPOrt 
15 OU (lUSt u•, JO 1/ 

Deproavln g !lr i'lpport JO 
NVWA/T3/20 li/Q I~ JOH 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:8 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: intrekken opheffing verbod tot afvoer en herstel brief (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 31 augustus 2017, NVWA/2017/7306/17E0893, heb ik u 
medegedeeld dat de maatregelen die ik u heb opgelegd in kader van een 
verontreiniging van het door u gehouden pluimvee en de daarvan afkomstige 
producten met de schadelijk stof fipronil ophef. 
Aan uw bedrijf zijn nooit maatregelen opgelegd in het kader van een 
verontreiniging met fipronil. Dit besluit is u dan ook ten onrechte verstuurd. 

Wel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) diermonster van 
pluimvee genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof 
fipronil en amitraz. Het NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. 

In de monsters is geen fipronil en amitraz aangetoond. Bijgevoegd stuur ik u 
nogmaals de uitslag van de monsteranalyse(s). U was hier reeds telefonisch van 
op de hoogte gesteld. 

Nu het besluit tot opheffing van de maatregelen u ten onrechte is verstuurd trek 
ik hierbij het besluit van 31 augustus 2017, NVWA/2017/7306, in. 

Nu in de monsters geen fipronil of fipronil onder de MRL1 en geen amitraz is 
aangetoond is er geen reden voor nader onderzoek op uw bedrijf. 

1 Maximumresidugehalte voor fipronil. 

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 /7757/17E0893 
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De _M_loistecvan.Eco.ogrnische Zaken, 
·Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie,_Slf)d 
Nederlandse Voedsel- en W eflfJatOriteit 

Bezwaar 

eet van directie Handhaven, van de 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nl{bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

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

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

Datum 

8 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017 /7757 /17E0893 
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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 201744942-V-28-08-2017 15:32 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35367259 

22-08-2017 

1 

23-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gefdentfficeerde 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 

201744942.V·2S.OS.2017 15:32 

Datum 

28·08·2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35367259 

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

Parameter 

fipronit (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 Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2l 

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 t-NWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedset
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 
201744942-V-28.(18-2017 15:32 

Oordeel <4J 

CONFORM 

Oordeel <4l 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28·08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 
201744942-V-28-08-2017 15:32 

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 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 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 NWo/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 201746636-V-02-09-2017 15:43 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35430166 

30-08-2017 

1 

31-08-2017 

31-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geYdentificeerde 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.wa9eningen@vwa.nl 

Onze Referentie 

20174$636-V..Q2-09-2017 15:43 

Datum 

02-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWJA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35430166 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
02-09-2017 

Onze Referentie 
201746636-'1..()2.()9..2017 15:43 

Pagina 2 van 2 

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het N\fiNA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVW A Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201744944-V-28-08-2017 13:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 
Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35366985 

22-08-2017 

2 
23-08-2017 

24-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentiliceerde 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 

201744944.V·28·08-2017 13:29 

Datum 

28·08·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
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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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35366985 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12> 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 12> 

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 <2> 

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 meetmelhode{n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA taboratorium worden opgevraagd. 

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 
201744944-V-28-06-2017 13:29 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201744944-V-21!-06-2017 13:29 

2) Legenda Wattlelijke 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 nonnen. 

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 

Pagina 3 van 3 



document 312

> 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 201746638-V-02-09-201715:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35366993 

30-08-2017 

2 

31-08-2017 

31-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201746S38.V-02-09-2017 15:44 

Datum 

02·09·2017 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35366993 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
02-09-2017 

Onze Referentie 

201746638-V.02.Q9.2017 15:44 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tNWA 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 201744947-V-28-08-2017 13:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35366977 

22-08-2017 

3 
23-08-2017 

24-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentfficeerde 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 

21)1744947-V-26-1)$.2017 13:29 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dil rapport mag niet 2onder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tfi!WA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35366977 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm t2> 

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 t2> 

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 t2l 

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 NI/WA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744947-V-28-0$-2017 13•29 

Oordeel t4> 

CONFORM 

Oordeel t4l 

CONFORM 

Oordeel t41 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

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 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201744947.V-28·0S.2017 13:2>1 

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a· Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188112006 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 tf'./WA 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 
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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 201746640-V-02-09-2017 15:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35430158 

30-08-2017 

3 

31-08-2017 

31-08-2017 

mest 

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 

201746640.V.02·09-2017 15:44 

Datum 

02..()9-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35430158 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
02-09-2017 

Onze Referentie 

201746640-V-(12..(19-2017 15:44 
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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 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fiproni l bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/20 14 is een wijziging aangebracht in bijlage IJ 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
35'10 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 
info@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E00 11 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics 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. 470/2009 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 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 Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
ma<llregelen 

Datum 

) illJ\)liSllJS /() 1/ 

Onze referentie 

rHCNVWA//0 l7/6S/..7 
l JEOOll 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. 118/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze vc:m mening is of redenen heeft om aan t:e 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij 11un afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.n.vwa.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 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

1 Verordening {EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
h~am Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

I' iHIOIJS!U~; i'Oll 

Onze referentie 

rRCNVWA/1'0 J 7/GS/7 
t/FOOll 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is lwt verboden orn te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft: ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet: aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.nf/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). 

directie Strategie 
divisie Juridische Zilken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

) il\1\)lJSt\JS /01/ 

Onze referentie 

mCNVWA/70 17/6527 
17EOOI1 
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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 
WarenautoriLeiL 
Miuiscerie van Ecouomische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-8 

201740946 

35461018 

1. 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenZij In zijn geheel. 

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Flpronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
nor m z 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 lllj de llerekenlng van de geêxpandeerdc meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1661/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult 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 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 laborator ium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In ziJn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Leboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/QR4·6 
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Directi e 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 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-9 

201740947 

35461026 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe oerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster. 
Olt beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In ziJn geheel. 

Divis ie Consument 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

D11tum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenautOriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norml 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals ge~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 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 Consu ment a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproev ingsnipport ID 
NVWNT3/ 2017/QR4-9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR4-12 

201740950 

35461050 

3 

28juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster . 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
67DB WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www. nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingstapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,025 

Meet
onzekerheid' 

0,012 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis<erie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals 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 m 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. 

Div isie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
J 11ugustus 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWII/T3/2017/QR4· 12 
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> i~etouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 11 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
u)ó.:;,c~ Warenautoriteit 

Ministerie van Econornische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fipron il 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

U houdt pluimvee op de locatie met Kipnummer 
U houdt de dieren in meerdere stallen: 

- Kipnummer stal 1. Kipnummer  sta l 2 
Dit is of zijn de sta llen waarvoor u ontheffing aanvraagt; 

- Kipnummer  stal 3. 
Dit is de stal waarvoor u geen ontheffing aanvraagt . 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toel ichting 
daarop. De inspecteur heeft hierover met u zowel telefonisch als per mail contact 
gehad. 

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren van de locatie met  uit de stallen 1 en 2 waarvoor u ontheffing 
aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren afkomstig van uw pluimvee van deze 
locatie uit deze stallen weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag 
brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal ! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
de stal 3 met  waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 4 augustus 2017 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Cal harljncsingel 59 
351 1 GG Ut rech t 
Postbus 43006 
3540 AA Utrech t 

Contact 
Klantcontactcentrum 

1 0900· 0388 
r 088 223 33 34 
lnfo@vwa.nl 

Onze referentie: 
NVWA/2017/6781 
17E001l 
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Toelichting 
U houdt pluimvee op de locatie  

Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrijf. Dit verboel is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de dierlijke producten, zoals eieren en rnest afkomstig van het 
pluimvee 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. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met uit de stallen 1 en 2 geen, of een gehalte onder de MRL voor 
eieren (maximum residu limiet) van fipronil is aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vermoed dat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u 
ontheffing aanvraagt getraceerd kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar 
dat de eieren van het pluimvee van de besmette stallen vermengd raken met de 
eieren van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aange iddel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door  d.d.3 augustus 2017 

Nu er ten aanzien van de eieren uit de stal waarvoor u ontheffing aanvraagt geen 
gevaar meer is voor de voedselveiligheid, hef ik het afvoerverbod voor wat betreft 
de eieren van deze stal op. Dit betekent dat u slechts de eieren afkomstig uit deze 
stal van de bovengenoemde locatie weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de 
handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal' 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
stal 3 van locatie met kipnummer  waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

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 

directie Str<ltegit.~ 
divisie Juridische z<tl<tm 
team Bestuurlijk(~ 
maatregelen 

Datum 
IJ ;wqu~;tu~; /OI/ 

Onze referentit.~ 
NVW/t.j:!Oll/6/Bl 
l/HJOIJ 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verwndil1\l v<m dC!?C brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De ciaturn bovenaan deze brief Is de verzem1dalum. 

Een digitaal bezwaarschr·ift kunt u indienen via rnijn.rvo.nl/bezwaar. Bi.) een di~Jila<:lll)c'lwaarscl1rifl stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestancl of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u hel ondertekende bezwaarschl·ift. naM de RijkS{Jiensl voor· 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, posUJus 40219, 800<1 DF Zwolle. BiJ een sd1rillclijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw tJezwaarschrift. 

directie Strategie 
dlvlsh~ Jurldisclu~ :.Mkc~n 

h~Mn 8(~Stuurlijke 

maatregelen 

Datum 
11 iHHJt!slw; 701 I 

Onze referentit~ 
NVW/1./701//6/HJ 
1/UJO!l 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 4 3006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Team leider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-9 

201740947 

35461026 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8o 
vell igheld 
Loboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Cont actpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k•2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' 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. 

Olvll la Consument a 
velligheld 
Labor~torlurn vo(•dc• 6o 
voedbelveiligheid 

Datum beproavh1g1r11pport 
I augustus 20 1/ 

Beproevlng1r11pport 10 
NVW A/TJ/20 I 7/QI~4·9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori te i t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-12 

201740950 

35461050 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consume nt 8t 
vell igheld 
L~borotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

D11tum beproevlngsrapport 
I augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,025 

Meet
onzekerheld1 

0,012 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis1erie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!Kpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) NaKimale 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) MaKimale 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 Con 1umcnt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
vocd&clvclllghcld 

D21t um beproevlng~r21pport 
1 augustus 20 11 

Beproevlno•rapport JO 
NVWNT3/20 17/QR4· 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 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-8 

201740946 

35461018 

1. 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Dlvl1lc Consument a 
velligheld 
Lahorotorlurn voeder & 
voedselvelligheld 

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

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

Datum beproevingsnipport 
1 augu stus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedse l· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laborblorlum voêdr r ~ 
voedselvelligheld 

Ol'ltum beproevlngsrapport 
1 augustus 20 1/ 

Beproevlng~rapport ID 
NVWNT3!'>0 1/ /QR4· 8 
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C(ebto~keed"'d 

Dossiernummer 

Telefoonnummer 

Naam 
Datum 
Tijdstip 
Stel je zelf voor : 
Naam NVWA medewerker: 
Spreek ik met de eigenaar? 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Mailadres 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 
gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 
gebruik van DEGA - 16 - Fipronil 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 
werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

Uit het voorzorgprincipe legt de 
NVWA bij alle bedrijven die in de 
administratie van chickfriend 
voorkomen dezelfde maatregel op. 

De maatregel die wij opleggen 
is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 
per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 
gedurende het onderzoek. 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 
gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

Deze week komt er een inspecteur 
Versie: 2.0 
Datum: 26.07.2017 
17E0876 

\o\ok.lt.~ Gn~ 
17E0876 

t~.s-c:> l.LLI(~ 
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van de NVWA bij u langs voor het 
nemen van monsters 
Ter voorbereiding op het bezoek 
van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

Hoeveel stallen heeft u? 

Locatie van de stallen 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 
Leghennen 
Opfok 

~ .. .... 
Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

Versie: 2.0 
Datum: 26.07.2017 
17E0876 

A. 

1 sW I"" W"iddels 
b~\-e.v'\ ~e\oru.Lk 

1S.ooo ~~~..-v-e.J 
20.D00 unte u~J--fJo~ 

Vlee-
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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 1. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 18 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 1 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. 

Toelichting 

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 
17E0012 
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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 plu'1mvee
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. n 1/ onderwerpen/biociden/fi pronil- in -ei ere n/fi pron i I-vragen -en
antwoorden -geblokkeerde-bed rijven. 

De S!<ta~ss-ecretaris van Economische Zaken, 

«~ens deze: 

.G. aij 
Di Jsiehoofi van de divisie Inspectie, oncf, rdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en WarenaJJtorttéit ---------··· --~wa",.---

/..----~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 
NVWA/2017/7306 
17E0012 
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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 /Q33-25 

201743726 

35426052 

1 

15 augustus 2017 

16 augustus 2017 

16 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 & 
velligheld 
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. wagenlngen@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
17 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fiproni/ 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

l Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm2 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde 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 Warenwetbeslult 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 
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 beproevingstapport 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 

Datum beproevingsrapport 
17 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q33-25 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 30 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0012 

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/ onderweroen/b iocid en/fi pron i 1-in -eieren/fi pro n i I-vragen-en
antwoorden -qeblokkee rde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
N <'!JTlens·deze·:

-"Î.Ó. 

Drs .. G. 
Div_· iehoofd van de sJj_viB;e-r;:;;pectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
.-~oec!Set- en 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: 
TRCNVWA/2017/7006/ 
17E0012 
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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 201743728-V-22·08-201715:52 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35426132 

Datum monstername: 15-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 1 

Datum monsterontvangst 16-08-2017 

Datum start analyse: 17-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: NL 

Dit rapport vervangt integraal het rapport met referentie: 201743728-V-22-08-2017 11:41 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geYdenlificeerde 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.wagenlngen@vwa.ni 

Onze Referentie 
201743728-V-22.(18-2<117 15:52 

Datum 
22-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35426132 

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

Parameter 

fipronll {som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

0.019 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0 ,D1 0 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 

201743728-V-22-08-2017 15:52 

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

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:8 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0072 

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 
https: //www. nvwa. n 1/ o nderwerpen/biociden/fi p ron il- in -eieren/fi pro n i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Namem;·aezé:-·· .

i.o. 

. Maij 
Divisiehoofd van de d!:fiJiie-1 ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
N~oedsêf- en 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/20 17/7447 /17E0072 
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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 201747473-V-06-09-201717:42 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35355450 

04-09-2017 

2 
05-09-2017 

05-09-2017 

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 

201747473-V-06-09-2017 17:42 

Datum 

06-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35355450 

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 Resultaat 

fipronil (som) 0.028 mg/kg 

Meeton
zekerheid <11 

± 0,014 mg/kg 

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 <2l 

0.005 mg/kg 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06·09·2017 

Onze Referentie 

201747473-V..00-09-201717:42 

Oordeel <4l 

NIET CONFORM 

Oordeel <4l 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NWJA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, ten2ij in 2ijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06-09-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201747473-V-00-09-2017 17:42 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA 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 Artike112, 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 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 
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 2017 45648-V-29-08-2017 16:18 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35463224 

24-08-2017 

2 
28-08-2017 

28-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde rasuitalen hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde 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 

20174S648.V·21MS.2017 16:18 

Datum 

29-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35463224 

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

Parameter Resultaat 

fipronil {som) 0.062 mg/kg 

Meeton
zekerheid <11 

± 0,031 mgfkg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
29-08-2017 

Onze Referentie 
201745648-V-29-0&-2017 16:18 

De NVWA gebruikt een dekk.ingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(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 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: Opheffing bestuurlijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

-----
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestig ing gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel brengen en bu iten Nederland brengen van 
pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 
dierlijke producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 
voor het opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de 
schadelijke stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de 
NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

U bent telefonisch geïnformeerd dat de aan u opgelegde verboden zijn opgeheven. 
Hierbij wordt deze opheffing schriftel ijk bevestigd. 

Dit besluit l icht ik hierna nader toe. 

Toelichting 
Gelet op artikel 2 in samenhang met Bij lage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/20051 zijn maximumresidugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 
kippeneieren. 

Op grond van artikel 18, eerste l id en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 
als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bij lage 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 als MRL van 
fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad va n 23 februa ri 
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 t ekst. 

directie Strategie 
divisie Juridische za kon 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Cattlarljncslngc l !>9 
35 1 1 GG Utre cht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 
KI a n tcontactcentru rn 

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

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/ 65 19 
17E0012 
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Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedriJf bemonsterde eieren 
een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit qchalt:e zich 
bevindt onder de wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in eieren van 0,005 
mg/kg. Hieruit volgt dat er geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik de maatregel op. 

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

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 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief iS de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.n!jbezwaar. 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). 

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, fiproni!, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 

dlrecll(l Stmh~git.~ 
divisie Juddlschtl z<rlum 
team Destuudijlw 
m<latr·euelen 

Datum 
Î iHHJUSllJS i'O I I 

Onze referentie 
1 RCNVWA/)0 1//{i~) I<) 

\/]-()() 1) 
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Directie Handhaven 
Div isie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2 017/QR1-36 

201740528 

35459532 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Labor atorium 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 
30jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeell 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Conaumcmt a 
velligheld 
Laboratorium vocde• & 
vocdsclvell lghold 

Datum beproevlngl rapport 
30 juli 2011 

Beproevlngsrapport lD 
NVW A/TJ/20 I 7 /QR 1· 36 
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document 322

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: Opheffing bestuurlijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

-----
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestig ing gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel brengen en bu iten Nederland brengen van 
pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 
dierlijke producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 
voor het opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de 
schadelijke stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de 
NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

U bent telefonisch geïnformeerd dat de aan u opgelegde verboden zijn opgeheven. 
Hierbij wordt deze opheffing schriftel ijk bevestigd. 

Dit besluit l icht ik hierna nader toe. 

Toelichting 
Gelet op artikel 2 in samenhang met Bij lage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/20051 zijn maximumresidugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 
kippeneieren. 

Op grond van artikel 18, eerste l id en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemd producten 
als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bij lage 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 als MRL van 
fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad va n 23 februa ri 
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 t ekst. 

directie Strategie 
divisie Juridische za kon 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Cattlarljncslngc l !>9 
35 1 1 GG Utre cht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 
KI a n tcontactcentru rn 

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

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/ 65 19 
17E0012 
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Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedriJf bemonsterde eieren 
een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit qchalt:e zich 
bevindt onder de wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in eieren van 0,005 
mg/kg. Hieruit volgt dat er geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik de maatregel op. 

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

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 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief iS de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.n!jbezwaar. 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). 

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, fiproni!, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 

dlrecll(l Stmh~git.~ 
divisie Juddlschtl z<rlum 
team Destuudijlw 
m<latr·euelen 

Datum 
Î iHHJUSllJS i'O I I 

Onze referentie 
1 RCNVWA/)0 1//{i~) I<) 

\/]-()() 1) 
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Directie Handhaven 
Div isie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2 017/QR1-36 

201740528 

35459532 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Labor atorium 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 
30jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeell 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Conaumcmt a 
velligheld 
Laboratorium vocde• & 
vocdsclvell lghold 

Datum beproevlngl rapport 
30 juli 2011 

Beproevlngsrapport lD 
NVW A/TJ/20 I 7 /QR 1· 36 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeeltel ijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

U houdt pluimvee op de locaties met kipnummer  U houdt de dieren in 
meerdere sta llen : 

kipnummer  stal 2. 
Dit is of zijn de sta l(len) waarvoor u ontheffing aanvraagt; 
kipnummer  stal 1. 
Dit is of zijn de stallen waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mij n besluit en de toelichting 
daarop. De inspecteur heeft hierover met u zowel telefonisch als per mai l contact 
gehad. 

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen t en aanzien van de 
e ieren van de locatie kipnummer  uit de sta l 2 waarvoor u ontheffing 
aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren afkomstig van uw plu imvee van deze 
locatie uit deze sta l( len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag 
brengen . 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en bu iten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
de kipnummer  stal 1 waarvoor u geen ontheffi ng aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 7 augustus 2017. 

Toelichting 
U houdt pluimvee op de locaties met kipnummer

Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrij f. Dit verbod is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de d ierlijke producten, zoa ls eieren en mest afkomstig van het 
pluimvee van uw bedrijf. 

directie Strateg ie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatrege len 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 Afl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie: 
NVWA/2017/6781 
17E0112 
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De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke ve1·moeclcn clat het 
pluimvee op uw bedrijf cle schadelijke stof fipmnil in zich op had genomen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met kipnummer van het pluimvee uit stal 2, geen, of een gehalte 
onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vermoed clat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de 
eieren van het pluimvee van de besmette stallen vermengd raken met de eieren 
van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aangetoond door middel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door van d.d. 5 augustus 2017. 

Nu er ten aanzien van de eieren uit de stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt 
geen gevaar meer is voor de voedselveiligheid, hef ik het afvoerverbod voor wat 
betreft de eieren van deze stal op. Dit betekent dat u slechts de eieren afkomstig 
uit deze stal van de bovengenoemde locatie weer mag afvoeren van uw bedrijf en 
in de handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stal 1 met kipnummer waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

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 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
l 0 ilWJUSl!iS )0 11 

Onze referentie 
NVWA/201//6781 
1 /FOll J 
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Bezwaar 
Als u hel niet eens bent met clczc beslissing, kunt u binnen zes weken na ve1·zending van del(~ l)riel 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze l>rid is de vcrzcnddatum. 

Een digitaal bczwa~1rschrifl kunt u indienen via mijn.rvo.nl/beJwaar. Bij een diqitaal belwaarschrift sl.uurl 
u een kopie van deze brief rncc als PDF .. [)CSland of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het onderlekende t)czwaarscl1rift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219,8004 DE: Zwolle. Bij een schl·iftclijk 
bezwaar stuu1t u een kopie van dclC [)ricf rncc met uw bezwaarschrifL 

directie Strategie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
JO auqustus :WIJ 

Onze referentie 
NVWA/201//6781 
1/EOJJ) 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12-10 

201740832 

35355995 

1 

27 juli 2017 

28juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

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 11t 
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 
30 j uli 2017 

Aanta l pagina's 
2 
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BEPROEVI NGS RESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,034 0,017 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Wa renautoriteit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsol ideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument lil 
velligheld 
laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWA/T3/20 17/Ql2-10 
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Direct ie 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 /Q1 2-9 

201740837 

35356621 

2 

27 j uli 2017 

28 juli 2017 

28 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1rtelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Consum ent & 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlng srapport 
30 j uli 2017 

Aantal pilgina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke 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 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 voora fgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel . 

Divisie Consument 111 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q12-9 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 augustus 20 17 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: opleggen verbod tot afvoer dieren en mest (fipronil ) 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 2 augustus 2017 is het afvoerverbod voor pluimvee en dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf opgeheven. 

De aan leiding van de opheffing was de uitslag van de monsteranalyse van eieren. 
Hierui t bleek dat er geen fipronil, of dat een gehalte fipronil onder de Maximum 
Residu Limiet, in uw eieren zit. Nadat ik het verbod had opgeheven, was het u 
weer toegestaan om plu imvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan, af 
te voeren van uw bedrijf, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen. 

Uit nieuwe inzichten volgt dat uit de uitslag van de eieren nog geen conclusies 
kunnen worden getrokken ten aanzien van het gehalte f ipronil in het v lees van het 
door u gehouden pluimvee en de mest van het plu imvee. Dit betekent dat het 
pluimvee op uw bedrijf mogelij k nog de stof fipronil in zich kan hebben. 

Besluit: verbod om pluimvee af te voeren van uw bedrijf 
Gelet op dit voortschrijdende inzicht leg ik aan u het verbod op om pluimvee en 
mest afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf met UBN met KIP
nummers  af te voe ren, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen. Dit verbod geldt voor alle stallen van uw bedrijf. 

Het afvoerverbod van mest geldt niet als de mest wordt afgevoerd als categorie 1-
materiaal naar BMC Moerdijk. Ook geldt het afvoerverbod niet voor de monsters in 
kader van de wettelijke verplichting monitoring en de afvoer van karkassen en 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

Tevens is dit verbod niet van toepassing op de afvoer van eieren van uw bedrijf 
omdat uit de uitslagen van de mansternames van uw eieren bl ijkt dat er geen 
fipronil, of dat een gehalte fipronil onder de Maximum Residu Limiet, in uw eieren 
zit. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharljncslngol !>9 
3!:> 11 GG Utrodll 
Postbus '1300() 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactccntrunl 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWA/201 // /0 l/ 
17E001 2 
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Toelichting 
Op grond van artike l 5.10 eerste lid, onder c , tweede lid onder d en artikel 5.12, 
eerste lid, onder c van de Wet dieren kan ik maatregelen treffen 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 die hebben opgenomen, of die het gevaar lopen om die stof op te nemen, 
alsook met betrekking tot die dieren afkomstige producten. 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat Chickfriend B.V. op 
uw bedrijf vermoedelijk de schadelijke stof f ipronil heeft toegepast. 
Uit onderzoek is gebleken dat deze stof niet aanwezig is in de eieren afkomstig 
van uw bedrijf, dan wel in een gehalte aanwezig is onder de MRL. Op basis van 
deze gegevens heb ik alle afvoerverboden opgeheven. 

Uit voortschrijdende inzichten blijkt echter dat uit deze uitslag (nog) geen 
conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het vlees van het pluimvee. 
Gelet op het voorgaande acht ik het daarom noodzakel ijk om op uw bedrijf 
wederom een verbod op te leggen om het pluimvee en mest van uw bedrijf af te 
voeren. Hiermee voorkom ik dat de dieren met een te hoog gehalte fipronil in de 
voedselketen terecht komen en verontreinigde mest wordt gebruikt voor 
land bouwdoeleinden. 

Er zu llen aanvullende monsters van uw dieren en de mest worden genomen. 

Mest 
Ik wijs u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen over mest. In uw stallen is 
fipronil toegepast. Zolang niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van 
het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt 
als categorie- 1-materiaal. U dient deze mest af te voeren naar het 
verwerkingsbedrijf BMC Moerd ijk. 

Vervolg 
U wordt geïnformeerd over het vervolg als de uitslagen van de monsternarn es 
bekend zijn . Dit beslu it geldt totdat het verbod door middel van een nieuw besluit 
is opgeheven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze:

rs. N.G. Maij -.--;--:- • 
Divisieho9fs;!Yan-de"1'flvisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

_J:Jederlanose Voedsel- en Warenautoriteit 

d irectie Hrtndhllvon 
divisie Regie & 
Exp ortlsoAfdèllng lncldc nt 
& crisiscentrum 

Datum 
15 augustus 701/ 

Onze referentie 
TRCNVWIInO I 1/10 l l 
17C0017 
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Bezwaar 
Als u hel niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen te:> weken na veuendln~J v<m dt~J<' brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum IJovenaan deze brief i~; de vcltcnddil\Unl. 

Een digitaal bezwaarscl1rift kunt u indienen vla mljn.rvo.nljbetwaar. Bij een dlgiUal 1Je/wi_wr~;ct1rlft ~;tuUit 
u een kopie van deze brief mee als POF-besland of u stuwt een kopie per post na. 

Als u scbriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u heL ondertekende be;wa~uschrirt naa1 de Hijl<sdlen~;\ voo• 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus tJ0219, flOOt! Dl' Zwolle~. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze b1·icf mee met uw bezwaarschrift. 

dlrec:tle Hi1ndhtwt~n 
divisie Regie & 

ExJ>ertiseAfdt~Uno l1tc:ldent 
& crisiscentrum 

Datum 
l~>;wqu~;tu•;)fl!/ 

On:w referent ltl 

1 RCNVW/\00 l///0! I 
1 /!-00 1-; 
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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 uw 
bedrijf. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 28 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) stallen 1 en 2 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. 
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. 

Toelichting 

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/2017/7306/17E0013 
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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 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/ onderwerpen/bi ociden/fi pron i 1- in -eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris-van-El:.Q!1_<lmische Zaken, 
mens deze: 

rs. [)l.G. Maij 
·viJfiehoofd van e divisie Inspectie,_onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voe 1~-en-Wärêfii'iûtoriteit 
~~~~ 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
31 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17 /7306/17E00 13 
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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 mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
31 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7306/ 17EOO 13 
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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 201744925-V-28-08-2017 13:02 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527366 

22-08-2017 

01 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hiefboven 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 

201744925.V·2MIS.2017 13·02 

Datum 

28·08·2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31527366 

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 

frpronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2J 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

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 Amilraz in vlees QuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744925-V-28-0S-2017 13:02 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <
4> 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 
201744925-V-28-08-2017 13:02 

2) Legenda Weltlelijke 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 hel 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 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201744927-V-28-08-2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527374 

22-08-2017 

02 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven ge"fdentificeerde 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 

201744927-V-28..0S-2017 13·06 

Datum 

28.()8-2017 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31527374 

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

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm C2> 

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 C2l 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2J 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in leverQuEChERS 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 r-NWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744927-V-26-08-2017 13:06 

Oordeel C4> 

CONFORM 

Oordeel (4J 

CONFORM 

Oordeel (4} 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201744927 -V-28-08-2017 13:06 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbestuit 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 tfo./WA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NWJA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 31 augustus 2017 
Betreft: volledige opheffing verbod afvoer 

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 handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om volledige opheffing van alle afvoerverboden ten 
aanzien van de afvoer van pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de eieren, mest en 
diermonsters van uw pluimvee is gebleken dat fipronil niet of onder de MRL1 is 
aangetoond in het pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke {bij)producten van 
KIP-nummer , stal 1 en 2. 

Een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummer(s) zijn reeds 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 deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Ik hef, met ingang van 29 augustus 2017, alle verboden op het afvoeren, het in 
de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee en de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten van het hierboven genoemde UBN en 
de genoemde KIP-nummer(s) op. 
Dit betekent dat u uw pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten, 
zoals mest, weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag brengen. 

De uitslag van de laatste monsteronderzoeken zijn als uitslag bij deze brief 
gevoegd. 

1 Maximumresidugehalte van fipronil. 

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/2017/7417 
17E0013 
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U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters op uw bedrijf genomen. Deze 
monsters zijn geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken dat het pluimvee en/ of de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij) producten geen fipronil of onder de MRLvan 
fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van dit pluimvee en de dierlijke 
(bij) producten geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik alle maatregelen op. 

Nu er op uw bedrijf geen maatregelen in het kader van fipronil liggen, staat het u 
vrij de normale bedrijfsvoering te hervatten. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
~~s-de-ze:--

rs. N. . 
Divisiehoof!LYÈ el van directie Handhaven, van de 

-~--Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
31 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7417 
17E0013 
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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 201744925-V-28-08-2017 13:02 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527366 

22-08-2017 

01 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gefdentificeerde 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 

20\744925-V-28·0$.2017 \3:02 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31527366 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm C2l 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amilraz (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 

lnformalie over de gebruikte meelmelhode(n) kan door de opdrachtgever bij hel NWJA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744925-V-211·06-2017 13:02 

Oordeel (41 

CONFORM 

Oordeel C41 

CONFORM 

Oordeel C4J 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling voeder- en voedsel~ 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201744925-V-28-00.2017 13:02 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a - Maximale Urniet 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 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 taboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA 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 201744916-V-29-08-2017 12:42 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35462088 

Datum monstername: 22-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 01 

Datum monsterontvangst 23-08-2017 

Datum start analyse: 23-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend batrekking op het ontvangen, hierboven gerdentificeen::te 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 0
vwa .wageningen@vwa .nl 

Onze Referentie 
2{11744916-V-29-0S-2017 12.42 

Datum 

29-08·2017 

Bijlagen 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35462088 

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

Parameter Resultaat 

frpronil (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 tfi!WA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
29·08-2017 

Onze Referentie 

201744916-V-29-08-2017 12:42 
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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 201744927-V-28-08-201713:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527374 

22-08-2017 

02 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gafdentitieeerde 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 

201744927-V-28-06-2017 13;06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 31527374 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettel'1jke 
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 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2l 

0.005 mglkg 

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

Parameter Resultaat 

amitra:z: (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in leverQuEChERS 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 NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

On:z:e Referentie 

201744927.V-28·08-2017 13:06 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 
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Divisie laboratoria 

Afdeling voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28..08-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201744927-V-28-08-2017 13:06 

2) legenda Wetttelijke Norm: 
a- Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188112006 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) 3g612005 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 taboratorium worden opgevraagd. 
Dl! rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in ~ijn 
geheet 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201744919-V-29-08-2017 12:42 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462061 

22-08-2017 

02 

23-08-2017 

23-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen, hierboven gerdentfficeerde 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.n! 

Onze Referentie 
21)1744919·V-29·CS.2017 12:42 

Datum 

29-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het f'NWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35462061 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van beslrijdingsmiddel 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 

lnfonnatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij hel NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
29-08-2017 

Onze Referentie 

20174491S-V-2S-OS.2017 12:42 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: Opheffing bestuurlijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestig ing gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van 
pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 
dierlijke producten (zoal s eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleid ing 
voor het opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de 
schadelijke stof fiproni l is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de 
NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

U bent telefonisch geïnformeerd dat de aan u opgelegde verboden zijn opgeheven. 
Hierbij wordt deze opheffing schriftelijk bevestigd. 

Dit besluit licht ik hierna nader toe. 

Toelichting 
Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/20051 zijn maximumresidugehalten (hierna: MRL) vastgesteld voor 
kippeneieren. 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bij lage I bij die verordening genoemd producten 
als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage II of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bij lage II en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 
fipronil in kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

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 
wijzig ing van Richtlijn 91/414/EG van de RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Juridisch e z<tkon 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngcl 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
354 0 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrunl 

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

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/6519 
17E00 13 
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Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedrijf bemonsterde eieren 
een gehalte aan fipronil bevatten dat gelijk is aan nul, dan wel dat dit gehalte zich 
bevindt onder de wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in eieren van 0,00'5 
mg/kg. Hieruit volgt dat er geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik de maatregel op. 

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

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 

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als 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). 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen Il en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronll, flufenacet, 
pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie Str;tl:t~gio 

divisie Juridisdw zaken 
team Bestuu•·fljkt~ 
maatregelen 

Datum 
) auqu~;tus 70 I I 

Onze referentie 
!HCNVWA/l01 //V>!') 
llFOOlJ 
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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 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR1 -40 

201740532 

35459559 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 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 Cons ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

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

Contactpersoon 

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) 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

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 Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Con• urne nt a 
velligheld 
Laboratorium voerJet & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng1r11pport 
30 juli 2017 

Beproevlnglrapport ID 
NVWNTJ/20 17/QR1 ·40 
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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/Qll-16 

201740534 

35459575 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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 
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 
29 juli 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de geêKpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) MaKimale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) MaKimale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) MaKimale 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 Con1ument a 
velligheld 
L!IIJoralorlum voeder &. 
voodsclvclilghold 

Datum beproevlug1rapport 
29 Juli 20 17 

Beproevlng1r11pport JO 
NVWA/T3/20l7/Q l l-l6 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: opleggen verbod tot afvoer dieren en mest (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 2 augustus 2017 is het afvoerverbod voor pluimvee en dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf opgeheven. 

De aan leiding van de opheffing was de uitslag van de monsteranalyse van eieren. 
Hieruit bleek dat er geen fipron il, of dat een gehalte fipronil onder de Maximum 
Residu Limiet, in uw eieren zit . Nadat ik het ve rbod had opgeheven, was het u 
weer t oegestaan om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan, af 
t e voeren van uw bedrijf, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen. 

Uit nieuwe inzichten volgt dat uit de uitslag van de eieren nog geen conclusies 
kunnen worden getrokken ten aanzien van het gehalte f ipronil in het v lees van het 
door u gehouden pluimvee en de mest van het pluimvee. Dit betekent dat het 
pluimvee op uw bedrijf mogelijk nog de stof fipronil in zich kan hebben. 

Besluit: verbod om pluimvee af te voeren van uw bedrijf 
Gelet op dit voortschrijdende inzicht leg ik aan u het verbod op om plu imvee en 
mest afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf met UBN met KIP
nummers  af te voeren, in de handel te brengen en bu iten Nederland te 
brengen. Dit verbod geldt voor alle stallen van uw bedrijf. 

Het afvoerverbod van mest geldt niet als de mest wordt afgevoerd als categorie 1-
materiaal naar BMC Moerdijk. Ook ge ldt het afvoerverbod niet voor de monsters in 
kader van de wettelijke verplichting monitoring en de afvoer van karkassen en 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

Tevens is dit verbod niet van t oepassing op de afvoer van eieren van uw bedrijf 
omdat uit de uitslagen van de monsternarnes van uw eieren blijkt dat er geen 
fipronil , of dat een gehalte f iproni l onder de Maximum Residu Limiet, in uw eieren 
zit. 

directie H<~ndhllvon 

dlvls lo I n spectl 

CathMijncslngcl ~9 
35 1 J GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactccnll um 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze r eferentie: 
TRCNVWII/20 11/70 17 
17EOOL3 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10 eerste lid, onder c, tweede lid onderden artikel 5. 12, 
eerste lid, onder c van de Wet dieren kan ik maatrege len t reffen 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 die hebben opgenomen, of die het gevaar lopen om die stof op te nemen, 
alsook met betrekking tot die dieren afkomstige producten. 

Uit gegevens van een strafrechtel ijk onderzoek is gebleken dat Chickfriend B.V. op 
uw bedrijf vermoedelijk de schadelijke stof fipronil heeft toegepast. 
Uit onderzoek is gebleken dat deze stof niet aanwezig is in de eieren afkomstig 
van uw bedrijf, dan wel in een gehalte aanwezig is onder de MRL. Op basis van 
deze gegevens heb ik alle afvoerverboden opgeheven. 

Uit voortschrijdende inzichten blijkt echter dat uit deze uitslag (nog) geen 
conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het vlees van het pluimvee. 
Gelet op het voorgaande acht ik het daarom noodzakelijk om op uw bedr ijf 
wederom een verbod op te leggen om het pluimvee en mest van uw bedrijf af te 
voeren. Hiermee voorkom ik dat de dieren met een te hoog gehalte fiproni l in de 
voedselketen terecht komen en verontreinigde mest wordt gebruikt voor 
landbouwdoeleinden. 

Er zullen aanvullende monsters van uw dieren en de mest worden genomen. 

Mest 
Ik wijs u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen over mest. In uw stallen is 
fipronil toegepast. Zolang niet is aangetoond dat er geen fiproni l 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 
U wordt geïnformeerd over het vervolg als de uitslagen van de mensternames 
bekend zijn. Dit besluit geldt totdat het verbod door middel van een nieuw besluit 
is opgeheven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze: 

.ft ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~rl.~--"--:-en Warenautoriteit 

directie Hand haven 
divisie Regie & 
ExpertiseAfdeling Incident 
& crisiscentrum 

Datum 
15 augustus 20 11 

Onze referentie 
TRCNVWI\/201 7/ / 0 17 
17E00 13 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen ;es weken na ver/(~ndill\J van dr~/(~ brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De dt1t.um boven;Jan de;e brief Is de veucnddillum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla rnijn.rvo.nljbezwaar. l3i.i een digitaal be;wa<Hschrl!l ~;tuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bcstand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u 11ct ondertekende bezwaarschrlflrklilr de RiJk;dlen~;L voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus ~0219, B004 Dl Zwolle. Bij een scl1rlll.eli)k 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee rnet uw bezwaarschrift. 

directie Handhavun 
divlsi(~ ll<~ule & 

ExpertlseAfdellnu In1;idc~nl 
& crisiscentrum 

Datum 
l~J illl<Jl!Slll~·; )01/ 

Onze referentie~ 
lHCNVWA//01 1//0!/ 
l/!.0013 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 18 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f iproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 4 augustus 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 het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (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 kadave rs 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. 

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

directie Handhnven 
divisie Inspectie 

Catharlj ncslngol !>9 
3!> 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 UtreCI1t 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
r 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWII/2017/7105 
17E0014 
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De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit vcrbod 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) 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? 

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 
bllp~ww.w.nvwa.'!!/ooderwerpenLQiociden/fipiQn.iliD.::._.,ieren/fipronil-vragen-en: 
ilJltl'ioord en-ge bi okkee rde- bedrijven. 

directlt~ Hilndhaven 
divisie Insp<~Ctl(! 

OitlUill 

Hl iHH)liSl\JS )01/ 

Onze reh~ren11o 
NVWA/)01///JO'J 
l/Ul014 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
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: 

Divisieh n de 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 vla mtjn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopte 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 Inspeetic 

Datum 
18 augustlis 20 1/ 

Onze rercrcn tic 
NVW11f'0 17/710!> 
17E00 14 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
0~._. Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij )producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vu l ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reea llverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
I k handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij )producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
k lantcontactcentrum (zie gegevens in co lofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage !I en lil van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van flpronll op 
k ippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische :~:aken 
t eam Bestuur lijke 
maatregelen 

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

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0014 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10 1 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 opqenornen, 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 
maximumresidugellalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/2009 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. 

Recallverpl ichti ng 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening {EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. l7B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om ac1r1 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 overschrijdin~J 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chicktriend 
B.V. werkzaamheden heeft vcrricht op uw bedrijfte traceren; 

2. Voornoemde part"1jen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele cicren 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 doorgcleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordcel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nvwa.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen· 
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 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 
vaststelling 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 lve i I ig held sa a n ge legen heden 

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 IJ 
en IJl bij Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fiproni!, flufenacet, pendimethafin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om t:e handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 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.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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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 
Warenaucori[eit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q16-16 

201741114 

35495551 

3 

28 ju li 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Dlvl,hl Consument 81 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvcllloheld 

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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,019 

Meet
onzekerheid' 

0,0095 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
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. 
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 nonnen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/TJ/20 17 /Q16· 16 
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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 Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miuisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-30 

201741111 

35377651 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 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 Consument llt 
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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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 gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals 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 = Afwij kend. 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 beproevingsnipport 
31 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/Q14-30 
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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 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14- 29 

201741109 

35495576 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 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 . 

Divis ie Consument 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.ni 

Datum beproevlngsrapport 
31jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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 gel!xpandcerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals gel!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet 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 laborator ium worden opgevraagd. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Daturn beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/ Q14·29 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de 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 vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierl ijke 
(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 wij ziging 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatrege len 

Catharljneslngel 59 
35 l I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 
info@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0014 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dlr<!Ctle Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

2 augustus 7017 

Onze referentie 

1 RCNVW/\/20 17 /6S77 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 171'0014 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr·. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093

). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

• Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke {bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

Pagina 2 van 4 



document 333

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninçJ is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveilig heielsvoorschriften 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 vastgelegele maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u cle volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit cle handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nvwa.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

ï: aU{JUstus ï:O 17 

Onze referentie 

J'RCNVWJ\jï:O 17/6!>27 

lJEOOI'l 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van llet 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 elient 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 d'1t de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.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 Zi.1ken 
team Bestuurlijke 
ma;1tregelen 

Datum 

:J auquslus )017 

Onze referentie 

rRCNVWJ\/20 17/6527 
1 /!'0014 
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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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-29 

201741109 

35495576 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 11t 
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@lvwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
3ljull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenaulOri teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke norm: 
a) Maximale Limiet 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 rnet 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 S. 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
3ljull 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/Ql4·29 
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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 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-30 

201741111 

35377651 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 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 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen , artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/ 2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onder.zochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform a Afwijkend. Onder.zochte 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 schriftelij ke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel . 

Divisie Cons ument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 jull2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q14-30 
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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 /Q16-16 

201741114 

35495551 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vltoe, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6700 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contac;tpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 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 0,019 0,0095 

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

Div isie Consument 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11tum beproevlngsrllpport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrllpport ID 
NVWNT3/2017/Q16-16 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

U houdt pluimvee op de locatie met Kipnummer
U houdt de dieren in meerdere sta llen : 

- Locati e sta l 1 en 2 
Dit zijn de stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt; 

- Locatie stal 3 
Dit is de stal waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

I k heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. De inspecteur heeft hierover met u zowel telefonisch als per mail contact 
gehad. 

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren en mest van de locatie met kipnummer  uit de stallen 1 en 2 
waarvoor u ontheffing aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren en mest afkomstig 
van uw pluimvee van deze locatie uit deze stal(len) weer mag afvoeren van uw 
bedrijf en in de handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het plu imvee van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stal 3 locatie  waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 4 augustus 2017 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catha rljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.nl 

Onze referentie: 
NVWA/2017/6781 
17E0014 
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Toelichting 
U houdt pluimvee op de locatie met Kipnummer

Aan uw bedrijf is een verboel opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrijf. Dit verboel is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de dierlijke producten, zoals eieren en mest afkomstig van llet 
pluimvee 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 l1ad genomen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met Kipnummer van het pluimvee uit stal l en 2 geen, of een 
gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is 
aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vermoed dat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de 
eieren van het pluimvee van de besmette stallen vermengd raken met de eieren 
van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aangetoond door middel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door van d.d. 3 augustus 2017. 

Nu er ten aanzien van de eieren uit de stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt 
geen gevaar meer is voor de voedselveiligheid, hef ik het afvoerverbod voor wat 
betreft de eieren en mest van deze stal op. Dit betekent dat u slechts de eieren en 
mest afkomstig uit deze stal van de bovengenoemde locatie weer mag afvoeren 
van uw bedrijf en in de handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stal 3 met kipnummer waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

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 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
10 il\)()tJSl US ÎÜ ]/ 

Onze referentie 
NVW/I.f?.Ol//6781 
l/!':001>1 
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Bezwaar 
Als u hel niet eens bent met clc1e bcsllssln\:1, kunt u binnen ;es wekt!n na vt~uendlnçJ v<m dele brief 
digitaal of scl1riftclijk een bezwaarscl1rlft indienen. De datum I)Ovenaan dQZC bl"ief is tle verwnddalum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nljbezwa<~l·. Bl.i een dlç)itaal belwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-besland of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaa1· wilt maken, stuurt u 11el onderlekende bc!Wih11'SCilrift naar de Rijksdien~;t. voo1 
Ondernemend NccJerlancl, afdelin9 Juridische Z<lken, postbus 40219, ll004 DE /wolk~. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bei'Wi·wrschrifl. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
m<t<,tregelen 

Datum 
10 illf\JliStus 2011 

Onze referentie 
NVWA/201 'l/6781 

1/UlOI"' 
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Direct ie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monstern ummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

G.W.G. Lucassen-Thielen 
Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-29 

201741109 

35495576 

1 

28 j uli 2017 

29 juli 2017 

29 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 . 

Divis ie Consument St 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw ! 23 
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 beproevlng srapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelij ke 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 afwij kend . Onderzochte monst er 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 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 ument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datu m beproevlngsr apport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q14-29 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monsternam e 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-30 

201741111 

35377651 

2 

28 juli 2017 

29 j uli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vllae, 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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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, 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 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke nonnen. 

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

Divis ie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveil igheld 

Datum beproevlngsrapport 
3 1 Juli 20 17 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q14-30 
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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 /Q16-16 

201741114 

35495551 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
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 

Dat um beproevlngsrapport 
31 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 

0,019 

Meet
onzekerheid1 

0,0095 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
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. 
2 Legenda Wettelij ke norm: 
a) Maximale Urnlet 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 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. 
Oit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Cons ume nt a 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

011tum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsn •pport ID 
NVWA/T3/2017/Q16- 16 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 1111 Utrecht 

Datum: 15 september 2017 

Nederlandse Voeds 1- en 
u-~u Warenaulorileil 

Ministerie van C:conornisclle Zaken 

Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

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

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

- voor de stal( len) 1 en 2; 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal{ len) 3. 
Deze sta l(len) worden verder aangeduid met de term geblokkeerde stal(len). 

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

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 14 september 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 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 gedeeltelijk vrij e 
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 afkomst ig uit de gedeeltelijk vrije stal( len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len) . 

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

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

dircello Hllnd hrw on 
dlvls lo Ins p c tlll 

Colhnr l jno~lno I ~~9 
35 1 I GC lJlrcçhl 
i>OSlbU5 tiJOOG 
3!:> '1 0 111\ lJlFC< hl 

Contoet 
Klantcontactcontr urn 

I 0900 0360 
r ooa :.>73 33 .111 

Om:o rofcrcntlo: 
NVWII/~0 I 1/7 1/0 
17E00 ttl 
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dirod lo H<'tlldhavt~n 

dlvlloi" lmopodh~ 

Datum 
1 1,> ',1~plPI11b<'l /() 1/ 

Onzu mfonm111l 
NVWA/)011//1/!! 

Toelichting 111 oo1,1 

Aan uw bedrijf is een verbod OpÇJelcgd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluirnvec en de dierlijke (bij) producten arkornsUq daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding orn deze maatrcÇJcl op te leggen was het: sterke 
vermoeden dat het pluirnvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van eieren afkomst:io 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, of een gehalte onder de MRL voor eieren (rnaximurn residu !irniet:) van 
fipronil is aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de gedeeltelijk vrije 
stal(len) getraceerd kunnen worden op stalniveau. Er is geen gevaar dat de cicren 
van het pluimvee van de geblokkeerde stal(len) vermengd raken met de 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 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. 

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). 

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. 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat In uw pluimvee en alle dierlijke (blj)producten 
daarvan van de (deels) geblokkeerde sta llen geen flpronl l of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag Indienen bij de NVWA om de maatrege len 
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/biocj_çle!lLf!pron 11-1 n-eJ eren/fl pron 11 -v ragen -en
a ntwoorden-geblokkeerde-beddjven. 

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

rs. N. . Maij
Divisiehoofd van de_ divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Ned~r/andse-rJoedsel- 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 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. 

di rectie Hnnd hiw l n 

dlvlillo lnsr>o ll 

Datum 
1!> september )0 l / 

Onze roforcntlo 
NVWfl/70 li/ / 1/U 
171 001 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 

Ncderl;mdsc Vocdc:c l en 
Wnrcnautoritcit 
Mi11isrerie va11 Economische Zakeli 

NVWA/T3/2017 /Q14-29 

201741109 

35495576 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 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. 

Olvl1h1 Con1u111wnt • 
velligheld 
1 allorototium vootiet 11. 
voocl~clvc lllghuld 

Vltno, gebouw l 2.J 
Akk~t ntOUISbO\ 4 
6708 wo w noenlnoan 
Po$l bus 144 
6100 AC waocnlttgcn 
www.nvwn.nl 

Contlctpcr~oon 

r
r 070 757 32 99 
vwa.w~gcnlngcntnvwn.nl 

Datum beprocvlng~rapport 
3 1 juli 20 17 

Aantal pagina'• 
2 
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BEPROEVI NGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Par ameter 
Meet -

Resul t aat 
o nzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Vocds •I •n 
Wa rcn t~ utori te i t 

Mlnlscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k•2 bij de berekening van de gcl!xpandcerde meetonzekerheld v11n het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) ~1axlma le Urnlet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gel!ffectueerd 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 tOCJ>asslngsgeblcd en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hettoepassingsgebied 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. 

Dlvllle COI11Uillenl • 
voll igheld 
I nborutothHH vond•·t ,. 
volldt.clvclliyhcld 

D11t um be proovlnutrii JJPOrt 
J l juli 20 I I 

lloproovlnglri'PI>Orl 10 
NVWNl1f)011/Q ll\ 29 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-30 

201741111 

35377651 

2 

28juli 2017 

29 j uli 2017 

29 juli 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. 

Dlvl1lc Conlum nt 8t 
velligheld 
Ll!bor otorlum voo(loo I'< 
voodsolvolllghold 

Vltoo, gebouw 1? 
llkkormoalsbo' ot 
6708 wo waounlngun 
Pontbus 144 
6 700 /IC WogcnlllQrn 
www.nvwo.nl 

Contactperloon 

F
vwa.wagcnlngon@vwa.nl 

Datum bcprocvlng1r11pport 
3 1 juli 2017 

Aanta l pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel en 
WarcnaulOrilcil 
Ministerie van Economische ï.akeu 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gcl!xpandecrde 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. 
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. 

0111111e Con• umulll • 
velli gheld 
labOrl!IOriUilliiOOd~r 8 
voedsclvct tlglrolfl 

Datum lloproollh10~tllpport 
31 tuil JO l I 

lloproovlng.,llpport I D 
NVWNIJ/)011/Ql4 30 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 8 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0082 

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. 

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/ onderwe roen/bi acid e n/fi pro n i 1- in -ei e ren/fi p ron i 1-vragen-e n
antwoorden -ge blokkeerde-bed rijven. 

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

/E>ê Minister van Economisc-h Zaken, 
Namens deze: 

rs. .G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Ins~cti , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeçtset-errwarenautoriteit 

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/2017/7009/ 
17E0082 
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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 201747146-V-06-09-201716:58 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35429907 

01-09-2017 

01-09-2017 

04-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde 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 

201747146-V-06-09-2017 16:58 

Datum 

06-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35429907 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA taboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

AfdelingVoederwen voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06-Qgw2017 

Onze Referentie 
201747146-V-06-09-2017 16:58 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A taboratorium 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 201747147-V-06-09-201716:58 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35429861 

01-09-2017 

2 
01-09-2017 

04-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201747147.V.Q6.(1S.2017 16:58 

Datum 

06-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ~A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35429861 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronîl (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
06-09-2017 

Onze Referentie 
201747147-V-00-09-2017 16:58 

Pagina 2 van 2 

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWJA 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 201747148-V-06-09-201716:58 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35429843 

01-09-2017 

3 

01-09-2017 

04-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten 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 
201747148·V-06·0S.2017 16:58 

Datum 

06-09-2017 

Bijlagen 

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



document 336

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35429843 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tNo/IJ A laboratorium worden opgevraagd. 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~~:e..- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten .1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan . Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het plu imvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder verme lding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage II en III van Verordening 
( EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van f ipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contac t 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/652 7 
17E0015 
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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 IJlootstelling 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 
divlsl(~ Juridische z<tken 
team Bestuurlijke 
mctatrcgelen 

Datum 

ï auqustus )017 

Onze referentie 

l'HCNVW!I./)0 17 /657'1 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt lJEoo"' 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
max·,mumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093 ). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

• Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze 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 worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening {EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening {EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening {EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening {EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening {EG) nr. 1774/2002 {verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20021
' 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 t:e 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 verpliclltingen: 

directie Strategie 

divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

Î illJOUStus )017 

Onze referentie 

TRCNVW/\/20 17/6~)27 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 1/Eoo"' 
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: \"'Y!\:Y,DY\Nil.DI - 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 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 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2.005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Vcrordening (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). 

directie Stl'ategle 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatl'egelen 

Datum 

} (HH)ll$lll$ }()17 

Onz<! refel'entie 

1 RCNVWA/7.0 17 /6S).J 
l'lLOOl5 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR6-10 

201741203 

35466329 

1 

28 juli 2017 

30 juli 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Div isie 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 beproevingsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,12 

Meet
onzekerheld1 

0,060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

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 get!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 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. 

Div isie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/ QR6·10 

Pagina 2 van 2 



document 338

Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR6· 11 

20 1741204 

35466302 

2 

28 j uli 2017 

30 juli 2017 

30 j uli 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 8t 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Cont actpersoon 

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

Datum bep roev lngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 0 5 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,065 

Meet
onzekerheid1 

0,032 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkell2, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Div is ie Consument a 
v ell igheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bepr oevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 20 17 /QR6-ll 

Pagina 2 van 2 



document 338

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economisclle Zaken 

NVWA/T3/20 17 /QR6-12 

201741205 

35466291 

3 

28 juli 2017 

30 juli 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument llt 
velligheld 
Laborator ium 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.ni 

Datum beproevingsrapport 
1 augu stus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVI NGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 {Q) 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,094 

Meet
onzekerheid ' 

0,047 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid Oordeel3 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k m2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform ; Niet afwijkend . Onder.zochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwij kend. Onder.zocht e 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 laborator ium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consum ent 6 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bepr oev lngsrapport 
1 augustus 2017 

Bcproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR6-12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie 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 monsterana lyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf is fiproni l 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 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 fipron il onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil-in-eieren/fi pronil-vraqen-en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

a ij 
tvisiehoofd van de dhtlsiHn ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

NederlanrJSë Voedsel- en Warenautoriteit 

diractio Handtuwen 
divisie Inspeetic 

Catharlj ncstngct !>9 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
351\0 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

1 0900·0388 
F 088 273 33 31\ 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 1///008 
17EOOI S 
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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 va11 Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-9R 
Recti ficatie NVWA/T3/2017 /Q15-9 

201741036 

35457721 

1 

28 ju li 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betr ekking op het ontvangen, hierboven geldentifoceerde 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 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnippor t 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

2,9 

Meet
onzekerheld1 

1,4 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het 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 
m eetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Con1umcnt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voodsclvclilghdd 

Datum bcprocvlno•rnpvort 
15 auoustu~ 20 17 

BcproevlngJrllpport 10 
NVWA/T3/]0 17/Q 15·9R 
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> Retouradres Postbus '13006 35'1 0 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrij f met UBN met KIP-nummers  monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof f ipron 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 dierlijke 
(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 maatrege len 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eieren/fipronil-vraqen -en
antwoorden-qeblokkeerde-bedrijven . 

Ik vertrouw erop u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

. . Ma ij
Di visiehoofd van de !!}Jd.sie-ift ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~oet!Se!- en Warenavtoriteit 

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

Catharljncslnget 59 
3!> I I GG Ut recht 
Postbus '13006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
KlantcOiltactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze r eferentie : 
TRCNVWA/20 17/7009 
17E0015 
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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/Q15-13R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15- 13 

201741041 

35457545 

stal 1, 2 en 3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 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. 

Dlvll lc Consument a. 
velligheld 
Loboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vltoe, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus t44 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa. nl 

Contact persoon 

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

D11tum beprocvlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederl andse Voedse l- 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 gei!Kpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wet telijke norm: 
a) MaKimale 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 c Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform c 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. 

Olvll le Consument 8t 
velligheld 
Laborotorlom voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 201? 

Bcproevlngsrapport 10 
NVWA/T3/2017/Q L5· 13R 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspecti e 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenauwriteil 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q15· 11R 
Rectificati e NVWA/T3/2017/Ql 5-11 

201741039 

35457692 

stal 1, 2 en 3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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. 

Dlvl1le Consument 8o 
velligheld 
LDborotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beprocvlngsrz1pport 
15 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' 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel) 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de oel!xpandccrde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform m 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 schr1ttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Olvl• le Cons ument & 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproev lngsrapport 
15 augustus 2017 

Beproevlngs rapport JO 

NVWA/T3/ 2017/Q L5· 11R 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Prod uct 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miuiscerie van Ecouomische Za keu 

NVWA/T3/2017/Q15-12R 
Rectificatie NVWA/T3/ 2017/Q15-12 

201741040 

35457713 

stal 1, 2 en 3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geJdentificeerde 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. 
velllghl!ld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6/08 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

r
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngen(lllvwa. nl 

Datum beprocv lngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minis1erie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel) 

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

Olvl1lc Consument 6 
velligheld 
I aborotorlum voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrllpport 
15 augustus 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNTJ/20 l7/QlS· l 2R 

Pagina 2 van 2 
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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 Econotllische Za keu 

NVWA/T3/2017 /Q1 5·16R 
Rectificatie NVWA/T3/2017/Q1 5·16 

201741049 

35457510 

stal 4 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest over ig 

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 Co nsument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedsel velligheld 

VIlde, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 W8 Wageningen 
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 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet · 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautori teit 
Mirrisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gcl!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 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art ikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet 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 schrifteli jke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubl iceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q15·16R 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervo lg op het besluit van 2 augustus 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). 27 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN 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 f ipronil. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

27 MRL van fipronll op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

direc tie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7105 
17E0015 
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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)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? 

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 
ht.tQ~Yü'YW .• DvW9 .• nJ/ on de rwe rpe.o/.!:>l.ocl9.en/1lR ron i 1- in-eieren /fi pro n i 1-vrilileO -e o~ 
antwoord eJJ.:Q.e b.lo kkee rd e:.R.e.c:frliven. 

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
IJ illJÇJUStUS )Ql/ 

Onze referentie 
NVWI\/201 1/llO~ 

17E001S 
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Dierlijke (bij) producten aanmerken als Cat·egorie- 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. 1069/2009"'). 
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 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. 

28 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 Inspectie 

Datum 
17 il(!ÇJllSl'US 20.17 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105 
1}[()01 ~) 



document 342

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:31 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0015 

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 
https: //www. nvw a. nl Ionderwerpen /biociden/fi pron i 1- in -eie ren/fi pron i 1-vrage n-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens· d-eze·:·
i.o. 

Drs. 
· isiehoofd van de divisie lf]§_pectie,-onderdee/ van directie Handhaven, van de 

Ne~dseJ--"eF/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/2017/7447/17E0015 
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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 201745633-V-28-08-2017 16:38 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31513570 

24-08-2017 

1 
25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentificaerde 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 

201745633-V-28-06-:2017 16:36 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 31513570 

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 Amilraz 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 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 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 (2) 

0.005 mglkg 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28·08·2017 

Onze Referentie 

201745633.V·2S.OS.2017 16:38 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201745633-V-26·08-2017 16:36 

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. 

lnfonnatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NWIA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ~A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 
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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 201745640-V-28-08-2017 16:38 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

31513589 

24-08-2017 

2 
25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde 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 

201745641J-V-28-08-2017 16:38 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
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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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31513589 

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-MSIMS 

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-MSIMS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n} kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

20174564Q-V-28-08-2017 16:38 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201745640.V-28·0S.2017 16:38 

2) legenda Wetttelijke Norm: 
a· Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188112006 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. 

lnforrnaUe 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 NWo/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 
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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 201745644-V-28-08-2017 16:38 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31513791 

24-08-2017 

4 

25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde 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 

201745644-V-28·06-2017 16:38 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
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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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31513791 

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 leverQuEChERS 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 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

Informatie 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 
28-û8-2017 

Onze Referentie 

201745644-V-28-08-2017 16:38 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Pagina 2 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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 
201745644-V-28-08-2017 16:38 

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 NV'NA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NV'NA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:1 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0015 

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 
https: //www. nvwa. n 1/ o nde rwerpe n/b i oeiden /fi pron i 1- in-ei eren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De _Minister van~ Economische Zaken, 
//~-rifámens deze:

l.O. 

~· 
~ 

s. N.G. Maij
pivisiehoofd van de divisi~pectle, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~eG!ser---êr/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/2017/7447/17E0015 
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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 201746124-V-31-08-201714:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527200 

28-08-2017 

01 

29-08-2017 

29-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op hel ontvangen, hierboven geidentitieeerde 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 

201741>124-V-31-08-2017 14:06 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
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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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31527200 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

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 

amilraz (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 

fipronil {som) 0.34 mg/kg 

Meeton
zekerheid 11l 

:t 0,17 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 12l 

0,005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid <1l Norm (2J 

fipronil {som) 0.027 mg/kg ± 0,014 mg/kg 0,005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) k.an door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 

201746124-V-31-08-2017 14:06 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 14l 

NIET CONFORM 

Oordeel <4l 

NIET CONFORM 

Pagina 2 van 3 

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

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31..08·2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 2017#124-V-31-00-2017 14:06 

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

2) Legenda Wattlelijke Noon: 
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: 
Confoon =Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Confoon =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 NVINA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVINA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 
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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 201746121-V-31-08-201717:54 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462205 

28-08-2017 

01 

29-08-2017 

29-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201746121.V·31.0S.20\ 7 \7:54 

Datum 

31.()8-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVoNA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 



document 343

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35462205 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil {som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

0.14 mgfkg 

Meeton
zekerheid t1l 

± 0,07 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 

201746121.Y·31-<l8-2017 17:54 

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

Informatie over de gebruikte meetmelhode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel tfo.N./A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 7 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Opheffen maatregelen UBN in kader van opknipprocedure fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is aan op uw bedrijf 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. Uw bedrijf bestaat uit meerdere 
UBN's en KIP-nummers. 

Uw bedrijf bestaat uit de volgende UBN's: 
- UBN met KIP-nummer(s)  
- UBN met KIP-nummer(s)  

De maatregelen gelden voor al deze UBN-nummers. 

U heeft een aanvraag gedaan voor de zogenaamde 'opknipprocedure'. Dit 
betekent dat u een aanvraag heeft gedaan om alle afvoer verboden op te heffen 
voor UBN  Dit kan alleen als u kunt aantonen dat op dat specifieke UBN 
met bijbehorende KIP-nummer(s) geen fipronil is gebruikt. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. U heeft uw aanvraag voldoende onderbouwd. 

In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Ik hef, met ingang van 2 september 2017, alle verboden op het afvoeren, het in 
de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee en de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten van het UBN  en de bijhorende 
KIP-nummer(s)  op. 
Dit betekent dat u uw pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten, 
zoals mest, weer mag afvoeren van dit UBN en in de handel mag brengen. 

ill.QQ, de maatregelen blijven wel van kracht op de andere UBN's en KIP
nummer(s) die niet vallen onder uw aanvraag voor de opknipprocedure. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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/2017/7702 
17E0015 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf met verschillende UBN's 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 gehele 
bedrijf, dus alle UBN's, de schadelijke stof fipronil in zich op had genomen. 

U heeft een aanvraag ingediend om het verbod om dieren en dierlijke producten 
afkomstig daarvan af te voeren op te heffen voor dat deel van uw bedrijf met UBN 

U heeft uw aanvraag onderbouwd met een ondertekende verklaring en 
uitslagen van de monsters die de NVWA heeft genomen (eieren en/of dieren en 
mest) van alle UBN's/kipnummers. 
Hiermee heeft u aangetoond dat op het hiervoor genoemde UBN geen fipronil is 
aangetoond en wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde 
opknipprocedure. 

Dit betekent dat er ten aanzien van het pluimvee en de dierlijke (bij) producten 
gehouden op het vorengenoemde UBN en de bijbehorende KIP-nummer(s) geen 
risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom hef ik alle 
maatregelen die betrekking hebben op dit UBN op. 

Nu er op dit UBN geen maatregelen in het kader van fipronil van toepassing zijn, 
staat het u vrij de normale bedrijfsvoering ten aanzien van dit UBN te hervatten. 

Voor de overige UBN's van de uw bedrijf blijven de opgelegde maatregelen wel 
van kracht. 

De Minister van Economische Zaken, 
j\lamens··aezë·:·· ·- .... -.. 

///i.o. ---- -
., 

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

.-Ned(§'flandse 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. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
7 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7702 
17E0015 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 september 2017 
Betreft: ontheffing afvoerverbod pluimvee 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van eieren of mest van 
pluimvee van uw bedrijf waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond 
in deze monsters is aan uw bedrijf het verbod opgelegd 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. 

U verzoekt nu om een ontheffing van dit verbod ten aanzien van het pluimvee om 
in totaal 11.602 opfokhennen af te voeren naar een ander pluimveebedrijf. De 
reden hiervoor is dat dat als de dieren te lang op uw bedrijf blijven zitten het 
dierenwelzijn van deze dieren in het gedrang komt. 

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 hierbij toestemming voor de eenmalige verplaatsing van in totaal 11.602 
opfokhennen, afkomstig van het hiervoor genoemde bedrijf naar het volgende 
pluimveehouderijbedrijf: 

UBN IP-nummer stal 1, casenummer 
17E0015a. 

Aan dit vervoer zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. het vervoer van de opfokhennen vindt rechtstreeks plaats vanaf uw bedrijf 

naar het genoemde pluimveebedrijf; 

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/2017/7868 
17E0015 
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2. het vervoer komt overeen met de door u aangemeld gegevens 
opgenomen op het formulier "Benodigde informatie voor verplaatsing bij 
blokkade ivm Fipronil"; 

3. het vervoer vindt plaats op 25 september 2017; 
4. het vervoer wordt uitgevoerd door Legbedrijf 

Hesen; 
5. het vervoer dient vergezeld te gaan van een afschrift van dit besluit; 
6. naast de hiervoor genoemde voorschriften gelden de overige voorschriften 

opgenomen in de Wet dieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
en de onderhavige regelgeving; 

7. de NVWA blijft ten allen tijden bevoegd dit besluit in te trekken dan wel te 
herzien. 

De NVWA houdt toezicht op het naleven van de voorschriften in dit besluit. 

U bent reeds telefonisch op de hoogte gesteld van de toestemming. 

Wellicht ten overvloede meld ik u dat ondanks het u is toegestaan dieren te 
verplaatsen de afvoerverboden op uw bedrijf nog altijd van toepassing zijn. 

~inisteFVanEafrromisG Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

~ N.G. Maij
Divisieho_gftLlLan-r:Je divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~ederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze besllsslng, 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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
22 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7868 
17E0015 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 september 2017 
Betreft: ontheffing afvoerverbod pluimvee 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN  en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van eieren of mest van 
pluimvee van uw bedrijf waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond 
in deze monsters is aan uw bedrijf het verbod opgelegd 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. 

U verzoekt nu om een ontheffing van dit verbod ten aanzien van het pluimvee om 
in totaal 24.000 opfokhennen af te voeren naar een ander pluimveebedrijf. De 
reden hiervoor is dat dat als de dieren te lang op uw bedrijf blijven zitten het 
dierenwelzijn van deze dieren in het gedrang komt. 

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 hierbij toestemming voor de eenmalige verplaatsing van in totaal 24.000 
opfokhennen, afkomstig van het hiervoor genoemde bedrijf naar het volgende 
plu i mveehouderijbedrijf: 

, UBN KIP-nummer  stal 1, casenummer 
17E0108. 

Aan dit vervoer zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. het vervoer van de opfokhennen vindt rechtstreeks plaats vanaf uw bedrijf 

naar het genoemde pluimveebedrijf; 

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 17/7868 
17E0015 
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2. het vervoer komt overeen met de door u aangemeld gegevens 
opgenomen op het formulier "Benodigde informatie voor verplaatsing bij 
blokkade ivm Fipronil"; 

3. het vervoer vindt plaats op 22 september 2017; 
4. het vervoer wordt uitgevoerd door Legbedrijf  
5. het vervoer dient vergezeld te gaan van een afschrift van dit besluit; 
6. naast de hiervoor genoemde voorschriften gelden de overige voorschriften 

opgenomen in de Wet dieren, de Gezondheids-en welzijnswet voor dieren 
en de onderhavige regelgeving; 

7. de NVWA blijft ten allen tijden bevoegd dit besluit in te trekken dan wel te 
herzien. 

De NVWA houdt toezicht op het naleven van de voorschriften in dit besluit. 

U bent reeds telefonisch op de hoogte gesteld van de toestemming. 

Wellicht ten overvloede meld ik u dat ondanks het u is toegestaan dieren te 
verplaatsen de afvoerverboden op uw bedrijf nog altijd van toepassing zijn. 

De Minister van Economische Zaken, 
-----Namens deze:-

i.o. 

Dr . .G. Maij 
ivisiehoofd van de diyisie-Iiîspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~VoedséÎ-- 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 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 
22 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7868 
17E0015 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 september 2017 
Betreft: ontheffing afvoerverbod pluimvee 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van eieren of mest van 
pluimvee van uw bedrijf waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond 
in deze monsters is aan uw bedrijf het verbod opgelegd 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. 

U verzoekt nu om een ontheffing van dit verbod ten aanzien van het pluimvee om 
in totaal 14.250 opfokhennen af te voeren naar een ander pluimveebedrijf. De 
reden hiervoor is dat dat als de dieren te lang op uw bedrijf blijven zitten het 
dierenwelzijn van deze dieren in het gedrang komt. 

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 hierbij toestemming voor de eenmalige verplaatsing van in totaal 14.250 
opfokhennen, afkomstig van het hiervoor genoemde bedrijf naar het volgende 
pluimveehouderijbedrijf: 

UBN  KIP-nummer stal 2, casenummer 17E0198. 

Aan dit vervoer zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. het vervoer van de opfokhennen vindt rechtstreeks plaats vanaf uw bedrijf 

naar het genoemde pluimveebedrijf; 
2. het vervoer komt overeen met de door u aangemeld gegevens 

opgenomen op het formulier "Benodigde informatie voor verplaatsing bij 
blokkade ivm Fipronil"; 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
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3. het vervoer vindt plaats op 26 september 2017; 
4. het vervoer wordt uitgevoerd door Legbedrijf 
5. het vervoer dient vergezeld te gaan van een afschrift van dit besluit; 
6. naast de hiervoor genoemde voorschriften gelden de overige voorschriften 

opgenomen in de Wet dieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
en de onderhavige regelgeving; 

7. de NVWA blijft ten allen tijden bevoegd dit besluit in te trekken dan wel te 
herzien. 

De NVWA houdt toezicht op het naleven van de voorschriften in dit besluit. 

U bent reeds telefonisch op de hoogte gesteld van de toestemming. 

Wellicht ten overvloede meld ik u dat ondanks het u is toegestaan dieren te 
verplaatsen de afvoerverboden op uw bedrijf nog altijd van toepassing zijn. 

~van EconomiSi::h aken, 
/ Namens deze: 

D;~isiehG;o~:~an de onderdeel van directie Handhaven, van de 
~dse-voeiiSeJ- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
22 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7868 
17E0015 
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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 17 E 0066 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 10 augustus 2017 kenmerk NVWA/2017/6781, heb ik u de uitslagen 
van het monsteronderzoek van eieren, 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 KIP-nummer(s) 

en 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. 

iuist~-V.an.B;onomische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

.G. Mai 
1visiehoofd van de d~s ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~vaeé!Sel-en 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/2017/7739 
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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 /QR1-14 

201740496 

35517781 

4 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 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 Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsrapport 
6 september 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS A1113 OS (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
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) 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 
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 &. 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevingsrapport 
6 september 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWNT3/2017 /QR1-14 
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 Naam bedrijf   

UBN-nummer  

Datum ruiming  18 augustus 2017 Aantal stallen  2x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf   
 

           
 

Bijzonderheden 

 

Stal nr      1  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee Legkippen  

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    14.000   stuks 

Afmetingen   L= 58 m          B=  15 m             H zijwand =   2,6 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal  3876 m³                    volgens intake formulier  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 7.00 uur Afdichting klaar 9.00 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZW 

Buiten temp 18 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5 m 

Start inlaat CO2  9.32 uur      
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Tijdstip 20% CO₂ 9.42 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   9.51 uur Tot tijdstip 10.21 uur 

Einde inlaat CO₂                       9.55 uur    

Tijdstip betreding stallen    10.45 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  11.15   uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 Gelijkmatige verdeling van dieren in stallen na afloop  

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

28,6 30,3 
 

Meetgrafiek  
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Stal nr  2  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    10.000   stuks 

Afmetingen   L= 58 m          B=  12 m             H zijwand =   2,75 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal      2697 m³                        volgens intake formulier  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 7.00 uur Afdichting klaar 9.35 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZW 

Buiten temp 18 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5 m 

Start inlaat CO2  9.32 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 9.38 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   9.44 uur Tot tijdstip 10.14 uur 

Einde inlaat CO₂                       9.46 uur    

Tijdstip betreding stallen    10.45 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  11.15   uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd  nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 Gelijkmatige verdeling van dieren in stallen na afloop  

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

28,6 30,3 
 

Meetgrafiek  
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Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)    
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst hennen van 17E0015 

Geachte heer/mevrouw, 

U houdt pluimvee op het UBN met KIP-nummer 

U heeft op 25 september 2017 in totaal 11.602 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 25 september 2017, ten aanzien van uw pluimvee, 
gehouden op het hiervoor genoemde UBN  met KIP-numme  stal 
1, 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. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 

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/2017/7869 
17E0015a 
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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 

riend B.V. heeft werkzaamheden verricht bij het bedrijf
17E0015. Er is komen vast te staan dat daarbij de stoffipronil 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 
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 

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 
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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. nl /o nderwerpen/biociden/fi pro n il- in -eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

. AJe1"1inister va~~Sthe-Z~
Namens deze: 
i.o. 

Divisiehoofd v dilfisie-ITT5J)€Cffe, 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 mljn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als PDFMbestand 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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> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 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 dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoed ens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage II en III van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharlj ncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWII/20 17/6527 
17E00 16 
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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 blootstcllin9 een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben op9enomcn, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekkinq tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Stmtegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Dttlum 

l il!IÇJustw; /01/ 

Onze referentie 

rRCNVW/\/2017 /652/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics door mensen wordt IlEOOl6 

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 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft om aan t:e 
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 maxirTJumr·esiclugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het: moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedr·ijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren elienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nYw9.DI -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 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 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen 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 zak<!n 
h~am Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l auuu~;t11S /01'1 

Onze referentie 

rHCNVWA/20 11/ISJ I 
1/FOOJ6 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 1:\erciding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboelen 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 reelenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat l1ij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.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 

J il\l(jliSlliS 2011 

Onze referentie 

rf\CNVWA/1'0 17/652 I 
J/[0016 
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Directie Handhaven 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum m onstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miuisterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-26 

201740515 

35456501 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe 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 & 
v elligheld 
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 
30 juli 2017 

Aant al pag ina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheid1 

0,006 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

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 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. Onden:ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke norm en. 
Niet Conform = Afwijkend. Onden: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 beproevingsrapport mag niet zonder voora fgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng1rapport 
30juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/QR1-26 
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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 vnn Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-30 

201740522 

35456470 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8L 
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 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode : RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronii 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet 
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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 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 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 

Dlltum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsrllpport 10 
NVWNTJ/2017/QRl-30 
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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 t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1· 31 

201740523 

35456454 

3 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
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6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 
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T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,026 

Meet
onzekerheid1 

0,013 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirr iscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrllpport 
30juli2017 

Beproevlngsr11pport ID 
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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 
Warenauwriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-35 

201740527 

35456438 

4 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a 
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 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 v an 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,04 

Meet
onzekerheid1 

0,02 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkel 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 met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/QR1· 35 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 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) .31 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

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

Mogelijk dat een of meerdere stal len 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. 

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

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0016 
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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) 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? 
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 
bllp3,_:/L.www. n vw a • ..o . .IL o n(Jgr.w~me n /bi ocid.e..o/fl!lli'JJlLciD.:elemo/flp ro n i 1-v rage n.:.~D: 
.9..11 t w_oo rd e n:QetJ I p k k eerde :.I:Jg_clrJi\Le.o . 

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 Handhaven 
divisie hlspeetie 

Datum 
J J ilU\)liS(U~i /.01/ 

Onze referentie 
NVWA/2011/1105 
1/[{)016 
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Dierlijke (bij) producten aanmerken als Categorie- .1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf w01·den 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. 1069/200932

). 

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 Economiscl1e Zaken, 
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 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. 

32 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 Inspectie 

Datum 
1/ iHl\JW>tus ::!017 

Onze referentie 
NVWA/)Oll//105 
1/HJOJ{) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f ipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 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). 33 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipron il heeft opgenomen. 

Naar aan leiding 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 te brengen en bu iten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN 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 bepaa lde 
stal/ bepaa lde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

In dit beslu it 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 min ister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van 
ka rkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f ipron il. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

33 MRL van f ipronll op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentru m 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze refe r entie: 
NVWA/20 17/7105 
17E0016 
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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 !Jet 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? 
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 
btt:ps://www. nv~QILoll.9.erwemen/bioci d en/JlPr.oniJ:Jo:eierenlfiRrQnll:>'rilgClJ:eo: 
iJ.ntl'!oord en -oei?J.oKk.e_erd e-bed ri ive n. 

Grondslag 
Bevoegdheid om !Jet 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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
17 aunustus ?:017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105 
l7Ul016 
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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. 1069/200934

). 

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. 0. 

Drs. ~.G. M~ij 
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 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. 

34 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 IOS!H~Ctie 

Datum 
17 illlf)USL\IS 2017 

Onze referentie 
NVWII/?0 1//llOS 
l!r0016 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 29 september 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(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 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 stal(len) 2. 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal(len) 1. 
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 26 september 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal 2 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummers en afkomstig uit 
deze stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term 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 fipronil is 
aangetoond dan wel fipronil onder de MRL van 0,005 mg/kg is aangetoond. Wordt 

1 MRL is het maximale residulimiet 

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/2017/8148 
17E0016 
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in de analyses van de eieren aangegeven dat fipronil is aangetoond boven de MRL 
van 0,005 mg/kg en onder de 0,01 mg/kg dan dient u de verplichtingen van 
artikelen 14 en 19 van Verordening (EG) 178/2002 na te leven en deze eieren te 
vernietigen. 

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 gedeeltelijk vrije stal(len), en 
- het pluimvee en dierlijke (bij)producten, waaronder de eieren afkomstig uit van 
de geblokkeerde stal(len). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
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 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). 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
29 september 2017 
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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 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/ onderwerpen/biocide n/fi pron il- in-eieren /fi pro n i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

De · · er van Econo isc e Zaken, 
amens deze: 

i.o. 

D . N. Mai· 
ivisiehoofd van de divisie 1e, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederland e - en Warenautoriteit 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen 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. 
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NVWA/2017/8148 
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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 

NVWNT3/2017/QR1-30 

201740522 

35456470 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentlficeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport 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 

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 beproevingstapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS A1113 OS (Q) 

Parameter 

fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet~ 

onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals 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 laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument & 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
30juU 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QR1-30 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fipronil bevatten .1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl , onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr . 1127/2014 is een w ijziging aangebracht In bijlage 11 en lil 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 Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 I I GG Utrecht 
Postbus 113006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWfl/20 17/652 7 
17E0066 
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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 venrwed 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. 

dlrec;tie Strategie 
divisie Juridische zaken 
te;1m Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 auqustus JOl! 

Onze referentie 

I RCNVWA/~0 1/ /6~)? I 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt '11'0066 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093

). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

• Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van VerOI-dcnincJ (EG) nr. 1/8/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninÇJ 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 rnaximumresidu9ehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Strategie 
divisie Juridische zttken 
te<tm Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 illJlJUSlUS 7017 

Onze referentie 

J'RCNVWA/?0 17/652 7 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend J.JI0066 

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 vooris aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nvwê.DI - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
rnaxirnurnresidugehalten, 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 (productcodenurnrner 
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 ·rs 
vastgesteld in bijlage II of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage II en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 rng(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 
voed se lve i I i g he id sa angel eg en heden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1'78/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.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 

Datum 

l iH!Ç)USlUS JOl/ 

Onze referentie 

1 RCNVW/\//0 17 /6~)/l 
llE0066 
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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 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-14 

201740496 

35517781 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvel ligheld 

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

Cont;~~ctpersoon 

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

O;~~tum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet 
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel ' 

Conform 

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

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

Divisie Consu ment a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bepr oev lngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/ 2017/QR1- 14 
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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 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-10 

201740489 

35517843 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 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 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 
30 Juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,20 

Meet 
onzekerheid' 

0,1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel s 

Niet 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 geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet 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 schr11telljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsr apport ID 
NVWNTJ/2017/QRl·lO 
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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 
Warenautor iteit 
Ministerie va11 Eco11omische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-11 

201740491 

35517827 

2 

26 j uli 2017 

27 j uli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De 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. 

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laborator ium 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 j ull2017 

Aantal pag ina' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,069 

Meet
onzekerheld1 

0,034 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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 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 a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
JO juli 2017 

Beproevlngsrapport JO 
NVWNT3/2017/QR1-11 

Pagina 2 van 2 



document 357

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/QR1-12 

201740492 

35517800 

3 

26 juli 2017 

27 ju li 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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 zijn geheel. 

Divisie Consument a. 
v elligheld 
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 gg 
vwa.wageningen(!!lvwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
30 jull2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

0,26 

Meet
onzekerhel dl 

0,13 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!~ pandeerde 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 Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 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 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. 

Ohtlsle Consument a 
velligheld 
Labor3lorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beprocvlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QR1· 12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 IIA Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
..... ,.....,.,.,. .... Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

U houdt plu imvee op de locaties met kipnummers en  U houdt de 
dieren in meerdere stallen: 

kipnummer stal 4. 
Dit is of zijn de stal(len) waarvoor u ontheffing aanvraagt; 
kipnummer stallen 1, 2 en 3. 
Dit is of zijn de stallen waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld . In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. De inspecteur heeft hierover met u zowel telefonisch als per mail contact 
gehad. 

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren van de locatie kipnummer uit de stal 4 waarvoor u ont heffing 
aanvraagt . Dit betekent dat u de e afkomstig van uw pluimvee van deze 
locatie uit deze stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag 
brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
bl ijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
kipnummer waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 8 augustus 2017. 

Toelichting 
U houdt pluimvee op de locaties met kipnummers en 

Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de dierlijke producten, zoals eieren en mest afkomstig van het 
plu imvee van uw bedrijf. 

directie Strategie 
divisie Juridisch e zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.nl 

Onze referentie: 
NVWA/2017/6781 
17E0066 
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De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke verrnaeden dat het 
pluimvee op uw IJedrijf cle schadelijke stof fipronil in zich op had ÇJenornen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met kipnummer van het pluimvee uit stal 4 geen, of een gehalte 
onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vermoed dat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de 
eieren van het pluimvee van de besmette stallen vermengd raken met de eieren 
van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aangetoond door middel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door van d.d. 8 augustus 2017. 

Nu er ten aanzien van de eieren uit de stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt 
geen gevaar meer is voor de voedselveiligheid, hef ik het afvoerverbod voor wat 
betreft de eieren van deze stal op. Dit betekent dat u slechts de eieren afkomstig 
uit deze stal van de bovengenoemde locatie weer mag afvoeren van uw bedrijf en 
in de handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal' 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stallen 1, 2 en 3 met kipnummer waarvoor u geen 
ontheffing aanvraagt. 

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 

directie Strategie 
divlsh! Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
nutatregelen 

Datum 
]() iHJ9USlliS 201/ 

Onze referentie 
NVW/\/201 //6/81 
l/[0066 
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Bezwaar 
Als u lwl niet eens bent met deze bcsllssln9, kunt u binnen zes weken na veuendlnq van del(; brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift Indienen. De datum bovenaan t1ele brief Is (Je vcuenddalum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunl u Indienen vla mljn.rvo.nl/bezwaar. Bij N~n di9ILaal bc;waar·schrlft stuurt 
u een kopie van den: brief mee als PDI'··bestand of u sLtJUrl een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bc;waar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwa;lr~;chrifl naar de RiJksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdelin9 Juridiscl1c Zaken, postbus 40219, B004 DF Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met. uw bczwaar!;cllrifl. 

directie Strategie 
divisie Juridische Zilken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
Hl <HJ~JUStus ?011 

Onze referentie 
NVWA//Oll/6'181 
1/[0066 
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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/QR1-14 

201740496 

35517781 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument llt 
velligheld 
Labor atorlu m 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 
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 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Conform 

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 gel!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Div isie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30jull2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR1 - 14 
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Di rectie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenauLOriteit 
Miuiscerie van Ecouomische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-10 

201740489 

35517843 

1 

26juli 2017 

27 juli 2017 

27 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekklng 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 8o 
velligheld 
Laborotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus L44 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa. nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrap port 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Para met e r 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,20 

Meet 
onzekerheid' 

0,1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm 1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van hel 
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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Dordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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. 
Oit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Cons ument 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng srapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWA/T3/ 2017/QR1-10 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR1· 11 

201740491 

35517827 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Cons ument & 
v elligheld 
Laborntorlum 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 
30 j uli 2017 

Ai!ntal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,069 

Meet
onzekerheld1 

0,034 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld 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 
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 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR1-1 1 
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Direct ie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnum mer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis(erie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-12 

201740492 

35517800 

3 

26 j uli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Div isie Consument llo 
v elligheld 
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 beproev lngsrapport 
30 juli 2017 

Aant al pag ina' s 
2 

Pagina 1 van 2 



document 358

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,26 

Meet
onzekerheid1 

0,13 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor km2 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 afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelij ke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/QR1-12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbeslu it maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
u~g Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het beslu it van 1 augustus 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 zi t boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipron il heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

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

Mogelij k 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 sta llen 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 monit oring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0, 005 mg/kg. 
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De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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)producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedr'1jf. 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? 
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 
htt;p~Lw~"'-''Lnvw a. n I I ond e rw~!lliLn.&i oei d en/fi pron iJcJn::~igrenLfiP ro nll::vLE!.gen.::eD..c 
ant;vooL<i~en::geblokke_eL<ie.cJle!Jrjjven. 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5 .12 van de Wet dieren. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20092). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukke lijk op de wettelijke verplichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen f ipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van plu imvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie- 1-materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

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

'5. 

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 Rijksd ienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftel ijk 
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 dierlij ke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/ 2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Rectificatie 

Datum: 7 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 ju li 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en bu iten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij )producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l 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 fiproni l bevat ten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bij lage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reea llverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik hand haaf 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 plu imvee en de dierl ijke 
(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 
k lantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna l icht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening {EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van flpronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.101 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 opgcnotllen, 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 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 

4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening {EG) nr. 1774/2002 {verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2.002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van n1enin9 is of redenen heeft: om aan t:e 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelenen/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www .. .OYwil .• nJ - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren ( productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening {EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I ig he idsaa ng el eg e nhede n 

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 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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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13erciding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr·. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
mailtregelen 

Datum 

Onze referentie 

mCNVW!\//017 /6~i27 
1/[0017 

Pagina 4 van 4 



document 360

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /QR6-1 0 

201741203 

35466329 

1 

28 j uli 2017 

30 j uli 2017 

30 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw L2J 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Con tactpersoon 

T
F 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,12 

Meet
onzekerheid' 

0,060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheid 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, artlkell2, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In hel Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) Jg6/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster vo ldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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 a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Dlltum beproevlngsrllpport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrllpport ID 
NVWNT3/ 2017/ QR6· 10 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR6-11 

201741 204 

35466302 

2 

28 j uli 2017 

30 juli 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster . 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con sumen t ~ 
v e llighe ld 
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 beproev lng srapport 
1 augustus 2017 

Aan tal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,065 

Meet
onzekerheld1 

0,032 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

OordeeP 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) ~1aximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Cons ument 111 

velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

Dlltum beproevingsnipport 
I augustus 2017 

Beproevlngsn•pport ID 
NVWA/T3/2017/QR6-11 
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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/QR6-12 

201741205 

35466291 

3 

28 juli 2017 

30 juli 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument lt. 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,094 

Meet 
onzekerhe id1 

0,047 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

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 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. 

Divis ie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datu m bepr oevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWA/T3/2017/QR5-12 
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Dossiernummer 

Telefoonnummer 

Naam 
Datum 
Tiidst ip 
Stel j e zelf voor : 
Naam NVWA medewerker: 
Spreek ik met de eigenaar? 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Mailadres 

Tekst : 
Zoa ls u wellicht in het nieuws 
gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 
gebru ik va n DEGA - 16 - Fipronil 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf Ch ickFriend BV 
werkzaam heden op hun bedrijf 
heeft verricht 

Uit het voorzorgprincipe legt de 
NVWA bij alle bedrijven die in de 
administratie van chicktriend 
voorkomen dezelfde maatregel op. 

De maatregel die wij opleggen 
is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 
per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 
gedurende het onderzoek. 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 
gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

Deze week komt er een inspecteur 
VersJe: 2.0 
Datum : 26.07.2017 
17E0873 

17E0873 

à~ 
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van de NVWA bij u langs voor het 
nemen van monsters 
Ter voorbereid ing op het bezoek 
van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

Hoeveel sta llen heeft u? 

Locatie van de sta llen 

Hoeveel stallen zijn behandeld door 
Chickfriend? 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 
Leghennen 
Opfok 
Scharrel 
.. .... B \o 
Heeft u ook huisverkoop van 
producten (eieren) 

Versie: 2.0 
Datum: 26.07.2017 
17E0873 

-1 5 \-a-Q . 

Vltel-

V1 e.e.. . 
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> Hetouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbeslu it maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 7 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte f iproni l in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 35 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het plu imvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te 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 zij n voor de afvoer van plu imvee, 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 
ka rkassen 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. 

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

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

Cotharijnesingei 59 
35 1 J GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Kiantcontaclcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0017 
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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 l1et: 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) 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? 
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 
b.t.tP.?.JLwww. n VW'l,OJ/o_üiÜ2 rwe rpe n /bi o.cicjg_o/f.iP.m.oiL:in -eieren /fi pro n i 1-v.[illlen -en· 
antwoorden ·ge!l]Qkkee rde ·becjrjjve n. 

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
1 / augustus :,>Q17 

Onze referentie 
NVWA/201///10~) 

1/[0017 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken ais Categorie- .1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)productcn 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. 1069/200936). 

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: 

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 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. 

36 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 Inspectie 

Datum 
17 ilU\)ll$lUS 2017 

Onze referentie 
NVW/i/'201 //llOS 
1/LOOl/ 
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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 1 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte f ipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN  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. 

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

dircello Handhaven 
dlvlslo Jnspoctlo 

Ctllhnrlj ncsh100I !l'l 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 flfl Ut recht 

Contact 
Klantcont actccntr um 

T 0900 0388 
F 088 723 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWA/2017/71 05 
17E0066 
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De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit IJesluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft \JCiden 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 toegcstaan nieuwe dieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerveriJod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dier·lijke 
(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? 
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 
b.ttQs.;i/J'J_V!l'Lcn vw o.nJ!o n derwerpen/bi acid eD.Lfi.R ron i 1- in-ei e ren/fi p ron i 1-vrag"n -en c 
iJ ntwoo rden- geplQkkee rd e- b~cirli'L~n-

dlrecth~ liandh<w(m 
divisie Inspe<:tlt~ 

Datum 
)! <IUUlh(US )()]/ 

Onze r"ferentle 
NVWA/lO 1 I I I I 0~, 
l/HJ0()6 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Cat·egorie· 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·l--materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

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

Drs. 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 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

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

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

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

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

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

toegepast.  

 

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

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

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

deze brief gevoegd.  

 

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

recallverplichting ten aanzien van de eieren.  

 

Besluit: bestuurlijke maatregel  

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

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

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

dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf.  

 

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

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

toestemming heeft verkregen van de NVWA.  

 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 

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

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

 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

 

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

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

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

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

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

inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 

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

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

afkomstige dierlijke producten. 

 

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

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

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

gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 

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

 

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

die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 

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

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

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

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

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

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

 

Vervolg 

De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 

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

 

Kosten onderzoek en monsterneming 

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

breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit.   

 

Contra-analyse 

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

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

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

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

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

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

 

Recallverplichting 

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

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

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

de RaadVoor de EER relevante tekst. 

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

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

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

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

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

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

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

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

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

nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 

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

monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 

vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 

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

 

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

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

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

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

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

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

stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

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

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

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

schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders” op 

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

 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht.  

 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 

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

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

maximumresidugehalten, hierna: MRL).  

 

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

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

kippeneieren: 1030010).  

 

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

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

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

bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 

vastgesteld in bijlage II of III.  

 

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

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

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

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

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

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

voedselveiligheidsaangelegenheden 

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

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 

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

de RaadVoor de EER relevante tekst.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 

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

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

levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 

te stellen.  

 

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

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

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

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

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

178/2002.  

 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 

Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

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

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezwaar   

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

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

 

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

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

 

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

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

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: 7 augustus 2017 
Betreft : bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van plu imvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof 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 fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeal lverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af t e voeren, in de handel en bu iten 
Nederland t e brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw plu imvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht in bijlage I! 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. 

d irectie Strateglo 
divisie Juridische zo k en 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
351 I GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze r eferentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0017 
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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 betrekkinq tot dieren die via voedcrinq, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstellinq een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt: verrnoed dat zij deze hebben opqcnomen, of die 
het gevaar !open de stof op te nemen, alsook met betrekkinq tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dlrt!ctle Stratt!Uh~ 

divisie Jurldisdw :takon 
team IJestuurlljkt~ 
ma<tt.regt~ltm 

Datum 

On;w rHrt!rentle 

li<CNVW/\f/0 1//b~J) I 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics door rncnsen wordt: J;roOJI 

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit: vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/2009'). 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) 1069/2009'. Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening {EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening {EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EC;) nr. 17B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninq is of redenen heeftorn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet:, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de 11andel te nernen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen 11ele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden 9cnomen; 
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. 396/20056 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 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 
voedselvei ligheidsaa ngelegenheden 

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. 

directie stt·ate{li(l 

divisie Juridl'"cho :titknn 
team Ueslmulljlw 
mitatregelen 

Datum 

Onze reft.~renth~ 

! !(<:NVWA/}0 l I /I!~_,} I 

1/1.001/ 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensn1iddelen is het: verboden orn t:e handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200:5. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 17B/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rnening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt:, 
vervaardigd of gedistribueerd t1eeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om ilet betrokken levensrniddel 
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 ilet 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 samenilan9 met 
Bijlage 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

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

Bezwaar 

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

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

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

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

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dlredl~~ Str<~tHgh! 

dlvl,.le Jul'ldl!><:htl :t:alum 
h!<Hn Bestuul'lljk(~ 
mitittregeltm 

Otttum 

I ;HJqu~;lw; )() !/ 

Onze ref(~1·er1titl 

IRCNVWA/JO 1 //(i~,)/ 

1/lOOll 
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Di rectie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternum mer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

G.W.G. Lucassen-Thielen 
Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van C:corromische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR6-10 

201741203 

35466329 

1 

28 j uli 2017 

30 j uli 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divi sie Consume nt 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus t 44 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproev lngsrapport 
1 augustus 20 17 

Aan tal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,12 

Meet
onzekerheld1 

0,060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerle 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. 
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 nonnen. 
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. 

Dlvl• le Con• ument 11t 
vell igheld 
Laboratoriu m vo~dö• & 
vocdsclvclllghrld 

Dlltum beproovlngtrllpport 
l augustus 201/ 

Beproevlngfrllpport 10 
NVWA/T31'0 LI/QR6- t0 
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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 
Warenautori teit 
MÎIIÎSLerie VQ II t COIIOIIlÎSChe Zakeli 

NVWA/T3/2017 /QR6-11 

20174 1204 

35466302 

2 

28 juli 2017 

30 ju li 2017 

30 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder !!< 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6 708 Wil WagcnhlQ('II 
Postbus 144 
6700 AC Wngenlngcn 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsr11pport 
1 augustus 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 

0,065 

Meet
onzekerheld1 

0,032 

Nederlandse Voedsel· en 
WarcnaulOritcit 
Ministerie van Economische Za keu 

W ettelijke 

norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor kD2 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 Urnlet 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. 

Olvl• l c COIII UillClllt & 
velligheld 
Labor~to rlum vocdc• & 
vocdsclvclllghc i<J 

D~ttum beprocv lngsrllpport 
1 augustus 70 17 

Bcprocvlno•r~>pport JO 
NVWNT3/20l//QR6· t l 
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document 366

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 
Minisrerie va11 Economische Zakeli 

NVWA/T3/2017/QR6-12 

201741205 

35466291 

3 

28 j uli 2017 

30 juli 2017 

30 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend 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 Cons ume nt a. 
v elligheld 
Laborator ium voeder & 

vocdsclvciiiQhold 

VItae, gebouw !23 
Akkermaalsbos 4 
6708 we w aocnlnQ cn 
l'ostbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.n vwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,094 

Meet

onzekerheid' 

0,047 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel, 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsractor 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 
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 schrifteli jke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8o 
volligheld 
1 allorotorh•m vordc• &. 
voedselvelligheld 

Dntum beprocvlngnnpport 
1 augustu!J 20 11 

Bcprocvlng• rnpport 10 
NVWNT3/20 l //QI\6- 12 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0018 

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. 

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 I I ond e rwe rpen/b i oeiden /fi pron i 1- in -ei eren/fi pron i 1-vrage n -en
a ntwoorden-qeblokkee rde -bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Na ~s-deze: 
·.§. 

~ ivisiehoofd van de d~$fl ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~edset- en 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: 
TRCNVWA/20 17/7009 
17E0018 
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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 201745824-V-31-08-201717:53 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35463232 

25-08-2017 

4 

28-08-2017 

29-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voederw 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 

201745624-V-31-06-2017 17:53 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35463232 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil {som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NW/A taboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31·08·2017 

Onze Referentie 
201745824-V-31-06-2017 17:53 

Pagina 2 van 2 

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 

Nederlandse Voedse l- en 
~;a.:.o;~ Warenautoriteit 

Minislerie van Econo111isclte Zaken 

Betreft: ontheffing afvoerverbod pluimvee 17E 0018 

Geachte heer/mevrouw, 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van eieren of mest van 
pluimvee van uw bedrijf waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond 
in deze monsters is aan uw bedrijf het verbod opgelegd 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. 

U verzoekt nu om een ontheffing van dit verbod ten aanzien van het pluimvee om 
in totaal 12.000 opfokhennen af te voeren naar een ander pluimveebedrijf. De 
reden hiervoor is dat uw bedrijf niet is ingericht voor kippen die eieren leggen 
waardoor dierenwelzijnsproblemen kunnen optreden. 

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 hierbij toestemming voor de eenmalige verplaatsing van in totaa l 12.000 
opfokhennen, afkomstig van het hiervoor genoemde bedrijf naar het volgende 
pluimveehouderijbed rijf: 

 UBN 
KIP-Numme casenummer 17E0018A. 

U bent reeds telefonisch op de hoogte gesteld van de toestemming. 

Dit vervoer heeft reeds op 13 september 2017 plaatsgevonden. 

directie Hi!ndhavcn 
divis ie Inspc llo 

Catharljncslng<'l !>9 
3!:> I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 flfl Ulr C(hl 

Contac t 
Klantcontactccntr rrm 

I 0900 0388 
1 088 n3 33 3 4 

Onze referentie: 
NVWfl/201 7/7866 
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Wellicht ten overv loede meld ik u dat ondanks het u is toegcstaan dieren te 
verplaatsen de afvoerverboden op uw bedrijf nog altijd van toepassing zij n. 

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

s. N.G. Ma;] I 
Divisiehoofd _l!.glJ-de-rJMsie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

_____ 3!~äanr!SeVoedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

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

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

u een kopte 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 Rijksdlensl 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 HnndiHwen 
divis ie lnspcc tlu 

Datum 
19 SOPI<' f)1 bc r )0 I / 

Onze rcrcrcn tlo 
NVWfl/70 1/ / / 066 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:5 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 2. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 24 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 1 en 2 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 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 E0139 
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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 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 
httos: //www. nvwa. n I I onderweroen/biocid en/fi oro n i 1- i n-eie ren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. --· -~-------- ------
De Minister van Economische Zàkèn, 
Namens deze: 
i.o. 

ivisiehoofd van de divisie Inspectie, 9fJd äeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en War_g]laut:Oriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
5 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17 E0139 
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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 
5 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17 E0139 
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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 201744631-V-23-08-201714:41 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 31514063 

Datum monstername: 21-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: stal1 

Datum monsterontvangst 21-08-2017 

Datum start analyse: 23-08-2017 

Product: kip 

Land van herkomst: NL 

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.nl 

Onze Referentie 
201744631-V-23-08-2017 14:41 

Datum 

23-08-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
23-08-2017 

Onze Referentie 

201744631.V-23-08-2017 14:41 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31514063 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm <2l 

0,005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2l 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2l 

0.005 mgfkg 

Oordeel <4l 

CONFORM 

Oordeel <4l 

CONFORM 

Oordeel C4l 

CONFORM 

Oe NVWA 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) 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 hettoepassingsgebied 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 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201744633-V-23-08-2017 14:42 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581047 

21-08-2017 

stal2 

21-08-2017 

23-08-2017 

kip 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 
201744633-V-23-08-2017 14:42 

Datum 

23-06-2017 

Bijfagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel rf\/WA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
23-08-2017 

Onze Referentie 

201744633-V-23-08-2017 14:42 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 31581047 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

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 (2) 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

Oordeel <
4> 

CONFORM 

Oordeel <
4> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oe NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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) 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 hel w-NJA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag nietzonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NVWA laboralmium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in :lijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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document 371

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0018 

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 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 
httos: //www. nvwa. n I Ionderwerpen/bi ocid en/fi pron i 1-i n-eiere n /fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

p~os..dere

Divisiehoofd van de divisie Inspee · oerdeel van directie Handhaven, van de 
Nederl~en-Wê'fé'i1autoriteit 

------·-

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: 
TRCNVWA/20 17/7008/ 
17E0018 



document 371

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 /Q19·1 

201741519 

35457262 

1 

1 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geYdentlficeerde 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 0
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevingsrapport 
23 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 3,4 1,7 

1 Legenda meetonzekerheld: 

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 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 Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
J 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 & 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
23 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q19-1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19-2 

201741520 

35457289 

3 

1 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wagen lng en@vwa. n I 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,18 0,090 

1 Legenda meetonzekerheld: 

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

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsnllpport ID 
NVWA/T3/2017/Q19-2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:31 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0018 

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 
https: //www. nvwa. n 1/ o nderwerpen/biocid en/fi pro n il- i n-eieren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Qe-Staatssecretari~ van Economische Zaken, 
Namens deze: 
l.o. 

Divisiehoofd van de divisie Inspe~ derdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedse}:_<m-Wa~autoriteit 

~------

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/2017/7447/17E0018 
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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 201745819-V-30-08-2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527147 

25-08-2017 

4 

25-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Dit rapport vervangt integraal het rapport met referentie: 201745819-V-30-08-2017 12:12 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven ge1denlfficeerde 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.wagenîngen@vwa.nl 

Onze Referentie 

201745619-V-30·06-2017 13:06 

Datum 

30-08-2017 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hal NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 31527147 

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 

amîtraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet 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 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 <21 

0.005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tfi!WA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie laboratoria 

Afdaling Voeder~ en voedsel~ 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30~08~2017 

Onze Referentie 

20174581S-V-30-0S.2017 13:06 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

2QH458Hl-V-30-0a-2017 13:05 

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 meetmelhode(n) kan door de opdrachtgever bij het NI/WA laboratorium worden opgevraagd. 
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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> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum:19 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst hennen van (17E0018A) 

Geachte heer/mevrouw, 

U houdt pluimvee op het UBN  met KIP-nummer

U heeft op 13 september 2017 in totaal 12.000 hennen ontvangen afkomstig van 
het bedrijf gevestigd te , UBN 

e  Het is dit bedrijf ve rboden 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 k ippen 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 voedse lveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil word en 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 13 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. 

dircello HandlilWOn 
divis ie I nSJlOcll 

Catharljncslngol 59 
3!>1 1 GG Utrecht 
Postbus 4 lOOG 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
KlantcontOCt CCIIlr 11111 

T 0900 0388 
r 088 n3 33 34 

Onze referentie: 
NVWII/70 1//106/ 
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Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwcrkingsbcdrijf1 en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitorin9 en afvoer van kark.:Jssen en 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwczioheid vcm 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.101 eerste lid 1 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, inaderning 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 C 
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. 396/2005 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). 

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 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 

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. 

dlfectlt~ 11ilndhoJvm\ 
dlvlsln Insp1~..:;tle~ 

DlllUill 

! l) ~;(!plt'lllbt!l /0 1/ 

Onz(} rofcrentl<! 
NVWA/)0!//I!lb/ 
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producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipron il zijn gedood. En er geldt een uitzondering voor de 
afvoer van monstermateriaa l voor bepaalde onderzoeken. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie i -materiaal 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaa l voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
f ipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij )producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verord ening (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 Moerd ijk. 

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 verme ld waar u dan aan dient t e vo ldoen. Zie hiervoor 
https : //www. nvwa . nl/onderwerpen/biociden/fipronil- in-eieren/fi proni I-vragen-en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

e1V'IInister van EconomisEhe_ Zaken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd van de onderdeel van Directie Handhaven, van de 
'rt"'·"'"""'""edsel- 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. 

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 Handhtw on 
div isie JnSJ)Cc tlo 

Datum 
19 scpwmbcr JO 1 1 

Onze referentie 
NVW!I/')0 1 ///tl{J/ 
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Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt 11 hl~t- onck~rtekende !Jezwi.lm~:;cllrifl naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdelinq Juridische Zaken, pos\.I)JIS '10/ 19, 800'1 

DE Zwolle. Bij een sct1riftelijk bezwaar stuurt u eQn kopie van deze lxief 111ee 111et uw 
bezwaarschrift. 

dln~ctlt~ 1-tMICIIHwen 

dlvisitl lnspecllo 

Datum 
1 <_) ~;1~ph~ll1!W1 ){)I I 

Onz~' referent Ie~ 
NVWA/JOI//!Bb/ 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 30 augustus 2017 
Betreft: volledige opheffing verbod afvoer 

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 handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om volledige opheffing van alle afvoerverboden ten 
aanzien van de afvoer van pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de eieren, mest en 
diermonsters van uw pluimvee is gebleken dat fipronil niet of onder de MRL1 is 
aangetoond in het pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij) producten van 
KIP-nummer  stal 2. 

Een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummer(s) zijn reeds 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 deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Ik hef, met ingang van 28 augustus 2017, alle verboden op het afvoeren, het in 
de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee en de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten van het hierboven genoemde UBN en 
de genoemde KIP-nummer(s) op. 
Dit betekent dat u uw pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten, 
zoals mest, weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag brengen. 

De uitslag van de laatste monsteronderzoeken zijn als uitslag bij deze brief 
gevoegd. 

1 Maximumresidugehalte van fipronil. 

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/2017/7417 
17E0019 
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U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters op uw bedrijf genomen. Deze 
monsters zijn geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken dat het pluimvee en/ of de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij) producten geen fipronil of onder de MRLvan 
fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van dit pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik alle maatregelen op. 

Nu er op uw bedrijf geen maatregelen in het kader van fipronil liggen, staat het u 
vrij de normale bedrijfsvoering te hervatten. 

D~5taatssecretaris van E:conomische Zaken, 
'Namens deze: 
l.O. 

Drs. N.G. Ma ij
DivisiehoofQ .. \ian.. de.divisie·1nspeCtie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

_ __-Nedéflandse 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 mljn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
30 augustus 2017 

Onze referentie 
NVVVA/2017/7417 
17E0019 

Pagina 2 van 2 
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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 

NVWNT3/2017/Q36-25 

201743970 

31527411 

02 

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 & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 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 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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, artlkel12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie, 
l 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 
18 augustus 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q36·25 

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 

Analyserapport 201743966-V-22-08-201715:54 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35425308 

16-08-2017 

02 

17-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde 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 

201743966.V-22-0S-2017 15:54 

Datum 

22-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35425308 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 
2017431166-V-22-Q8-2017 15:54 

Pagina 2 van 2 

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: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0019 

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) onsters 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 
httos: //www. nvwa. n 1/onderweroe n/bi ociden/fi pron i 1-i n -eie re n/fi p ron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

e~M'fnister van Economische Zàken, 
Namens deze

Divisiehoofd van de divisie In ecrfé, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeds arenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesîngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7510 
17E0019 
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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 201750735-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35276752 

18-09-2017 

01 

19-û9-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201750735-V·20·09-2017 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201760735-V-20.09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35276752 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <
41 

zekerheid <1l Norm (2} 

fipronil (som) 0.048 mglkg :1: 0,024 mglkg 0,005 mglkg 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 Wetttelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 188112006 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) 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 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 

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 201750737-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34175108 

18-09-2017 

02 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201750737·V·20·0g.2017 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201750737-V-20-09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34175108 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.045 mgfkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid t1l 

:1: 0,022 mgfkg 

Wettelijke 
Norm t21 

0,005 mgfkg 

Oordeel {41 

NIET CONFORM 

De NVWA 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) 188112006 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 taboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder 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 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201750739-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35276736 

18-09-2017 

03 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Mad

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven galdentificeerda 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 

201750739.V-20..09-2017 16:44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201750739-V-ZIJ-09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35276736 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.034 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,017 mgtkg 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

Oordeel 14> 

NIET CONFORM 

De NVWA 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) 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 N\fiNA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder 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 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 29 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0019 

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. n 1/ onderwerpen/bi ociden/fi pron iJ- in -ei eren/fi pro n i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

i.o . 

Divisiehoofd va eel van directie Handhaven, van de 
~~/-en 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/2017/7510 
17E0019 
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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 201752193-V-26-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegel nummer; 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35423898 

22-09-2017 

25-09-2017 

25-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitslunend belrekking 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 

2017$2193-V-26-00..2017 16:44 

Datum 

26-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toeslemming van het tf\/WA laboralorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
26-09-2017 

Onze Referentie 

201752193-V-26.09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35423898 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel (41 

zekerheid (lJ Norm (2J 

fipronil {som) 0.022 mgfkg ± 0,011 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

1) Legenda Meetonzekerheîd: 
Oe NVWA 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) 188112006 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 liVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het liVWA 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 201752194-V-26-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35423871 

22-09-2017 

2 
25-09-2017 

25-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven gefdentfficeerde 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 
2017S2194.V-26-09-2017 16:44 

Datum 

26-09-2017 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
26-09-2017 

Onze Referentie 

201752194-V-26-09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35423871 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.057 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

:t 0,028 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 12> 

0,005 mg/kg 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oe NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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 geëffectueerd in hel 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 N:VWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWIA 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 201752195-V-26-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35423855 

22-09-2017 

3 

25-09-2017 

25-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hieltloven gel"dentificeerde 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 

201752195-V-26·09-2017 16:44 

Datum 

26-09-2017 

Bijlagen 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
26.()9-2017 

Onze Referentie 
201752195-V-26·09-2017 16:44 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35423855 

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

Parameter Resultaat 

fipronil {som) 0.033 mg/kg 

1) Legenda Meelonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <11 

± 0,016 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (2) 

0,005 mgfkg 

Oordeel <41 

NIET CONFORM 

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

2) legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening {EG) 188112006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in hel Warenwelbesluit 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:8 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 4. 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 4 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 E0066 
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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 

De Minister van Economische Zak 
Namens deze: 

ivisiehoofd van de divisie Inspectie, ondeffi el van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voe~etla<JI:<Yrit1fit 

.. -----------__ ... _,_ ... -· 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
8 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7306 
17 E0066 
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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.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDFMbestand 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 
17 E0066 
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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 201746959-V-05-09-201716:19 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156384 

31-08-2017 

04 

01-09-2017 

04-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde 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 
201746959-V-05-09-2017 16:19 

Datum 

05-09-2017 

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



document 377

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156384 

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 

amîtraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm !2l 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in lever OuEChERS 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 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 het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
05-09-2017 

Onze Referentie 

201746959.V.05.{)9-2017 16:19 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel !41 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
05-09-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

20174$959-V-05-09-2017 16:19 

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 NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel 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 

Analyserapport 201746960-V-05-09-2017 16:08 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280719 

31-08-2017 

04 

01-09-2017 

01-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde 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 

201746960.V·05-0S..2017 16:08 

Datum 

05·09·2017 

Bijlagen 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35280719 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

lnforrnafie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
05-09-2017 

Onze Referentie 
201746960-V-05-09-2017 16:08 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l 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 te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
I k handhaaf het verbod om pluimvee en de dierl ij ke producten afkomstig van uw 
dieren zoa ls 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 bedrij f. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage 11 en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 20 17 als MRL van f ipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
m aatregelen 

Catharljneslngel 59 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0067 
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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 verrnoed 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 zaktm 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

Onze referentie 

l HCNVWA//0 17 /6~)) I 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt uroo6J 
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. 396/20051). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij elieren 
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 ge"lnforrneerd. 

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. 

Recallverpl ichti ng 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. l/8/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van ITlcning 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 afko1r1stig van uw bedrijf een overschrijdin~J 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Stl'ategte 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l <l\l(jlJStliS /01/ 

Onze referentie 

mCNVW/\/20 17 /6S2 '/ 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het rnament dat Chickfriend rnoor>; 
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 rnaeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.OYWiJ.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 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveilighefdsaangelegenheden 

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 13ereidinÇ~ en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. l/8/2002 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 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 br"1ef 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 

1 illl(jW;[w; )()1} 

Onze referentie 

rRCNVWI\(JO 17/652 7 
l/HHHJ! 
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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 
WarenaULori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-7 

201740483 

35517923 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consu ment e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

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 

Methode : RIKILT- RFS_A1113_ 05 (Q) 

Paramet er 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Result aat 

0,30 

Meet 
onzekerheid1 

0,15 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebru ikt een dekkingstaeter 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 l evensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Intervent iebeleid 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 
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 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWA/TJ/ 2017/QRl-7 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-8 

201740485 

35517894 

3 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0 ,20 

Meet· 
onzekerheld1 

0,1 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautori teit 
Miniscerie 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 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 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 Zljn geheel . 

Olvlale Consument lo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30juli2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNTJ/2017/QR1·8 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minislerie van Economische Zaken 

NVW A/T3/2017 /QR1-9 

201740487 

35517915 

4 

26 j uli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
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@lvwa.nl 

Datum beproevlngsr ap port 
30 juli 2017 

Aant al pagina's 
2 
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BEPROEVI NGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,12 

Meet
onzekerheld1 

0,06 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelij ke 
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 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 a Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform ~ Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beprocvlngsr apport 
30 Juli 2017 

Bcprocvlngsrapport I D 
NVWNTJ/ 2017/ QRl-9 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 20 17 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~: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 zi jn 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 r isico'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 besluit toe. 

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg op uw bedrijf het verbod op om pluimvee en de dierlijke (bij)producten 
afkomstig van uw dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de 
handel en buiten Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 
verkregen van de NVWA. 
Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 
of u stuurt uw verzoek per e-mail naar ICB@nvwa .nl 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€ 5000,- opgelegd worden. Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

directie Strategie 
divisie Juridische znkcn 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngol ~9 
35 11 GG Ut recht 
Postbus '13006 
3540 AA Utrecht 

contact 
Klantcontactcent rum 

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 

Pagina 2 van 3 



document 379

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 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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. 

Dlvl1le Consument a 
velligheld 
Laborotorlum 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 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,33 

Meet
onzekerheld1 

0,16 

Nederlandse Voedsel - en 
Warena utoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k~2 bij de berekening van de gei!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. 
1 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 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 Conturnent a 
velligheld 
Laboratorium vocde• & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngar&pport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsr&pport JD 
NVWNTJ/2017/QRl-22 
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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 
Min isterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / Q5-4 

201739390 

stal 1 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379276 

kippeneieren 

QMNI DGM Fipronil 

NL 

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

Divisie Consument t1o 
velligheld 
Laboratorium voeder Hl 
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 beproevlngsr appor t 
21 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Paramet er 
Meet-

Result aat 
onzekerheid' 

Fiproni l < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
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 resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwet beslult 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 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. 

Dlvl1lc Con1un•cnt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beprocvlngl rf!pport 
21 juli 2017 

Bcproevlngsrapport ID 
NVWNT3/20 17 /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 

Projectnummer 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17/Q6-6 

201739391 

stal 1 

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. 

Dlvll l e Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Dat um beproevingsnipport 
26 jull 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fiproni l 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 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 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboralor lum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng• rapport 
26juli 2017 

Beproevingsnapport JO 
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 
Warenautori teil 
Minislerie 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 geïdentificeerde 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 1t 
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 
30jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,26 

Meet
onzekerheid1 

0,13 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

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 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. 
' 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 schrlftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Con sument • 
velligheld 
Laborotorlum voeder&. 
voedsclvelllghold 

Datum beproevingtrapport 
30 j uli 2017 

lleproevlng1r11pport ID 
NVWA/T3/2017/QR1-21 
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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/Q6-5 

201739392 

stal 2 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379348 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

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

Dlvll le Consument e. 
velligheld 
Laborator ium voed er&. 
voedsclvelllghold 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Aantal pagina's 
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 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka2 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 
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 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• ument a 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bep roevlngsrapport 
26 Juli 2017 

Beproevlng~rapport ID 
NVWA/T3/2017/Q6·5 

Pagina 2 van 2 



document 379

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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/ T3/2017 / Q6-4 

201739393 

stal 3 

19 juli 2017 

20 juli 2017 

20 juli 2017 

35379284 

mest 

QMNI1701_CB 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdent ificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zij n geheel . 

Olvl1le Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
26 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 9,5 4,8 

' Legenda meetonzekerheld : 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Ee nheld 

mg/kg 

Oordeel1 

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 verste. 
' 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 zij n geheel. 

Dlvl• lc Con• um ent • 
velligheld 
Laboratorium voede• &. 
voedselvelligheld 

Datum bcproevlng• rapport 
26 j uli 20 17 

Bcproev!ng~rapport 10 
NVWNTJ/ 2017 /Q6·4 
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Dossiernummer 17E0872 

Telefoonn ummer 

Naam 
Datum 
Tiidstip 
Stel j e zelf voor : 
Naam NVWA medewerker : 
Spreek ik met de eigenaar? 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Mailadres 

Tekst: 
Zoals u wellicht in het nieuws 
gehoord heeft is de NVWA bezig 
met een onderzoek naar het 
gebruik van DEGA - 16 - Fipronil 

Bedrijf heeft zelf aangegeven dat 
het bedrijf ChickFriend BV 
werkzaamheden op hun bedrijf 
heeft verricht 

Uit het voorzorgprincipe legt de 
NVWA bij alle bedrijven die in de 
administratie van chicktriend 
voorkomen dezelfde maatregel op. 

De maatregel die wij opleggen 
is dat afvoer van pluimvee, 
eieren en mest van uw bedrijf 
per direct is verboden. Deze 
maatregel blijft van kracht 
gedurende het onderzoek. 

U ontvangt vandaag een 
schriftelijke bevestiging van dit 
gesprek, per email en per 
aangetekende post. 

Deze week komt er een inspecteur 
Versre: 20 0 
Datum : 2600702017 
17E0872 

( 0- Ö)_ 2._0(1-
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van de NVWA bij u langs voor het 
nemen van monsters 
Ter voorbereid ing op het bezoek 
van de inspecteur hebben we een 
paar vragen: 

Hoeveel sta llen heeft u? 

Locatie van de sta llen 

Hoeveel stal len zijn behandeld door 
Chickfriend? 

Welke pluimveecategorieën heeft u 
en hoeveel? 
Leghennen 
Opfok 
Scharrel 

~io .. .... 
Heeft u ook huisverkoop van 
product en (eieren) 

Versie: 2 .0 
Datum: 26.07.20 17 
17E0872 

-1 s\-aJ 

Vl ee., 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 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 dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoed ens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een t e hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage II en III van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharlj ncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWII/20 17/6527 
17E00 16 
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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 blootstcllin9 een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben op9enomcn, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekkinq tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Stmtegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Dttlum 

l il!IÇJustw; /01/ 

Onze referentie 

rRCNVW/\/2017 /652/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics door mensen wordt IlEOOl6 

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 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft om aan t:e 
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 maxirTJumr·esiclugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het: moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedr·ijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren elienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nYw9.DI -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 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 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen 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 zak<!n 
h~am Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l auuu~;t11S /01'1 

Onze referentie 

rHCNVWA/20 11/ISJ I 
1/FOOJ6 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 1:\erciding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboelen 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 reelenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat l1ij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.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 

J il\l(jliSlliS 2011 

Onze referentie 

rf\CNVWA/1'0 17/652 I 
J/[0016 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum m onstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miuisterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-26 

201740515 

35456501 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe 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 & 
v elligheld 
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 
30 juli 2017 

Aant al pag ina's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 381

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheid1 

0,006 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

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 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. Onden:ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke norm en. 
Niet Conform = Afwijkend. Onden: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 beproevingsrapport mag niet zonder voora fgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng1rapport 
30juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/QR1-26 
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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 vnn Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-30 

201740522 

35456470 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8L 
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 
30 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode : RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronii 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet 
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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 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 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 

Dlltum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsrllpport 10 
NVWNTJ/2017/QRl-30 

Pagina 2 van 2 



document 381

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 t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1· 31 

201740523 

35456454 

3 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie 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 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,026 

Meet
onzekerheid1 

0,013 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirr iscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 biJ de berekening van de get!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrllpport 
30juli2017 

Beproevlngsr11pport ID 
NVWNT3/2017/QR1·3 1 

Pagina 2 van 2 



document 381

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenauwriteit 
Ministerie van Economische Zaken 
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De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
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gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
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 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 v an 2 



document 381

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,04 

Meet
onzekerheid1 

0,02 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkel 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 met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/QR1· 35 
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document 383

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
u;lo.!.OCu Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeeltelijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bed rijf is opgelegd. 

U houdt pluimvee op de locaties met en  U houdt de dieren in 
meerdere stallen: 

- Kipnummer in stal 1. Dit is of zijn de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt; 

- Kipnummer  Dit is of zijn de stal len waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. De inspecteur heeft hierover met u zowel telefonisch als per mail contact 
gehad. 

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren en mest van de locatie met kipnummer waarvoor u ontheffing 
aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren en mest afkomstig van uw pluimvee van 
deze locatie uit deze sta l( len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stallen met kipnummer  waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 5 augustus 2017. 

Toelichting 
U houdt pluimvee op de locaties met ki pnummers en  

Aan uw bedrij f is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrij f. Dit verbod is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de dierl ijke producten, zoa ls eieren en mest afkomstig van het 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze re ferentie: 
NVWA/2017/6781 
17E0019 
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pluimvee van uw bedrijf. 

De aanleiding om deze maatregel op te leggen was l1ct sterke vcrmoeden dat het 
pluimvee op uw bedrijf de sclladelijke stof fipronil in zich op had genomen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met  van het pluimvee uit stal 1 geen, of een gehalte onder de MRL 
voor eieren (maximum residu lin1iet) van fipronil is aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vermoed dat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op stal niveau. Er is geen gevaar dat de 
eieren van het pluimvee van de besmette stallen vermengd raken met de eieren 
van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aangetoond door middel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door van d.d.4 augustus 2017. 

Nu er ten aanzien van de eieren uit de stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt 
geen gevaar meer is voor de voedselveiligheid, hef ik het afvoerverbod voor wat 
betreft de eieren en mest van deze stal op. Dit betekent dat u slechts de eieren en 
mest afkomstig uit deze stal van de bovengenoemde locatie weer mag afvoeren 
van uw bedrijf en in de handel mag brengen. 

Let op: het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor het pluimvee van de hiervoor genoemde stal' 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
de stallen met kipnummer  waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

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 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
m<.latregelen 

Datum 
10 illJ~)USlliS ).Q]/ 

Onze referentie 
NVWA/201 //6781 
17[0019 
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Bezwaar 
Als u het nicl eens bent met del{~ bcsllssinç), kunt u binnen ;es wt~kcn na veuending van de;e lnld 
digitaal of schr·iftclijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brid IS de vcrB:nddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vi<l mljn.rvo.rll/bczwaar. Bij een diÇJilaal betw<larscllrlft stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestanel of u stuwt een kopie per post na. 

Als u schr·iftelijk bezwaar wlll maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift. naar de Rijksdienst. voor· 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridisctle Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij Qen schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bc;waarschrift. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
10 iHigu~;lus )0 ll 

Onze H~ferentie 
NVWA//.011/6781 
1/1:0019 
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Directi e Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR5-14 

201741011 

35461861 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

ki ppeneieren 

NL 

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

Divis ie Consumen t ll 
ve lligheld 
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 

Dat um beproev lngsrapport 
1 augustus 2017 

Aanta l pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,24 

Meet
onzekerheld1 

0,12 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

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 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 Oordcel 
Conform = Niet afwiJkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld v an 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 
laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/TJ/20 17/QRS-14 
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Directie Handhaven 
Divisie inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teil 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-5 

201741009 

35461915 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippenei eren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldenti 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. 
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 
31 j uli 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
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld Oordeel) 

mg/kg 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 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 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 wettelijke normen. 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 20 t7 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/Q14-5 
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Direct ie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR5-15 

201741015 

35461886 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument llt 
ve lligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aanta l pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



document 383

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Paramete r 

Fipronii 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0, 23 

Meet· 
onzekerheid1 

0,12 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norml 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale 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 Consument a 
velligheld 
laboratorium voeder & 

voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/QRS- 15 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QRS-17 

201741021 

35461923 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde monster. 
Dit beproevfngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument & 
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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,30 

Meet
onzekerheid1 

0,15 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, 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 & 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datu m beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

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

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het beslu it van 2 augustus 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).39 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN 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 verwerkingsbed rijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke ve rplicht ing 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. 

39 MRL van fipronll op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E00 19 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft gelefen 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)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? 
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 
http~X:!ww.nYW a. n 1 I onderwem.enL))iocid e.oJliQrPnil:in:eJereo/JiRLonLl:Y@Qen.:.e.o: 
an_twoorçl_e_!l:Qeblokke.<m:!.<O·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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
I 7 auqustus ïl017 

Onze refel'entie 
NVWA/20 l/ /'1105 
lïEOO 19 
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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. 1069/200940
). 

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. 

i \ 
''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. 

40 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 Inspectie 

Datum 
1 J illJ9lJ!illJS )01"/ 

Onze referentie 
NVWA/7.0 1 /f'/105 
1 1[0019 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 2 augustus 2017 bericht ik u het vo lgende. 

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). 41 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod 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 (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN 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 wettel ijke 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 . 

41 MRL van flpronll op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0019 
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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 afvoerverboel 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 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 : IL'!YX:L't!.&v.w a. n I I o.n.<teJ.'t!.eme n /bi acid eD}JiQro o.il:.in ·e.LereiJLfi pro n i 1-v ragen-en.: 
i!!J!.w.oo.nJ.e n -ge bi o kkee.cçjg-bed rijven. 

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
1 J aunuslus 201 J 

Onze referentie 
NVWA/701//JIOS 
l/EOOI~) 
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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 materiaa l voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
f ipronil 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. 1069/200942

). 

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. Ma
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 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. 

42 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 Inspectie 

Datum 
17 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7 105 
17E00 19 
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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 n 
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 2. 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 2 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 E0019 
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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 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 
httos: //www. nvw a. n I I onderwerpen/biociden /fi oron il- in -eieren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Sta'atssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

'
, rs. N'x>: a1] 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- ~o-Warëiiautoriteit 

----~-----···~---"-~-

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17 E0019 
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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 mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17 E0019 
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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 /Q36-25 

201743970 

31527411 

02 

16 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

kip 

NL 

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

Divisie Consument & 
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 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 meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm 2 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

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 Urnlet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkel12, eerste lid, 
zoals gel:!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend, Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument & 
veiligheid 
laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevingsrapport 
18 augustus 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /Q36-25 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:29 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0019 

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. 

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 I onderweroen/biocid en /fi p ron i 1-i n-e i eren /fi pro ni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretgrjs van Economische Zaken, -amens deze: 
i.o. 

Divisiehoofd van de divisi!!Jospeeti~onderdee/ van directie Handhaven, van de 
~Jtoetiser-êii 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: 
TRCNVWA/2017/7009/ 
17E0019 
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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 201743966-V-22-08-2017 15:54 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35425308 

16-08-2017 

02 

17-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gefdentificeerde 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 

201743966-V-22·06-2017 15:54 

Datum 

22-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35425308 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 

201743986-V-22-08-2017 15:54 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: opheffing alle afvoerverboden 

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 handel en buiten Nederland brengen 
van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. U 
heeft een aanvraag gedaan om een volledige opheffing van het afvoerverbod het 
pluimvee en de daarvan afkomstige (bij)producten. 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers al 
gedeeltelijk vrij gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest 
vanwege monsteruitslagen. 

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

Besluit: volledige opheffing afvoerverbod(en) 
Ik hef, met ingang van 21 september 2017, het afvoerverbod van het pluimvee en 
de daarvan afkomstig (bij)producten afkomstig van UBN
met KIP-nummer  op. 

Dit betekent dat u het pluimvee en de dierlijke (bij)producten zoals eieren en 
mest weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van pluimvee en eieren en mest 
afkomstig van het door u gehouden pluimvee genomen. Uit nader onderzoek is 
gebleken dat in deze monsters geen, of een gehalte onder de MRL van fipronil is 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7864 
17E0139 
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.------

aangetoond. Hierdoor is er geen reden meer om de afvoerverboden in stand te 
laten. 

Het is u dan ook weer toegestaan om het pluimvee en de dierlijke (bij) producten 
zoals eieren en mest weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. 

Wellicht ten overvloede wil ik u er op wijzen dat het u wordt aangeraden de 
stallen waar fipronil is gebruikt schoon te maken om zo een nieuwe 
verontreiniging van nieuw op te zetten kippen te voorkomen. Uw 
sectorvertegenwoordiging kan u hierin adviseren. 

i nister van Econorl"lisêiie-zak~, 
Namens deze: 

Drs. Maij
· · ofd van de div~ ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~anffse-tloe-crser: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.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
25 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7864 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:28 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Handhaven afvoerverbod fipronil na uitslag monsteranalyse 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 27 juli 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om pluimvee en 
dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen van uw bedrijf. 

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

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.' De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod op uw bedrijf met hiervoor genoemd UBN met genoemde 
KIP-nummer(s) om pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
(zoals eieren en mest) van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Op dit verbod gelden de volgende uitzonderingen: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e-mail naar ICB@nvwa.nl, onder 
vermelding van het dossiernummer, datum afvoer, vervoermiddel, ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht In bijlage II en Hl 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. 

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/2017/7221 
17 E 0021 
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- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentaire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c en artikel 5.12 van de Wet 
dieren kan ik maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, 
drenking, inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof 
hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, 
of die het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die 
dieren afkomstige dierlijke (bij)producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Nu is gebleken dat uw dieren de schadelijke stof fipronil hebben opgenomen, is er 
een noodzaak om het afvoerverbod op uw bedrijf te handhaven om te voorkomen 
dat dierlijke (bij) producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen 
terecht komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt 
gebruikt. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij) producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20093

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is 

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 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 
28 augustus 

Onze referentie 
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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. 

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 laboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/20024 is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte 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. 396/20055 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

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 levensmlddelenwetgevlng, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvelligheidsaangelegenheden. 

5 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de Raad. 
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Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20146 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil in 
eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 11 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. nvwa. n 1/ on de rwerpen/b iocid en/fi pro n i 1-i n-eieren/fi pron i 1-vraqe n -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

6 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 amltrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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/----

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 

Bezwaa ~ ---~--- -------
Als u het ~ns-bennnétdeze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

_dlgltati"ÎÓF 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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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR1-1 

201740440 

35521367 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument &. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,10 

Meet
onzekerheid1 

0,05 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geè!xpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Urnlet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel12, 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. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit 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 beproevingstapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QR1M1 
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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 /QR1-2 

201740443 

35521383 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsr;11pport 
30jull2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,097 

Meet .. 
onzekerheld1 

0,048 

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 geêxpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
l 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, artlkel12, 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 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 

Datum beproevlngsrapport 
30jull2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/T3/2017/QR1-2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft : Vervolgbesluit maatregelen fipron il 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte f ipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL).45 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te 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 t oegelicht. Verder zijn op dit verbod t wee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing. Dit zijn de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de minister aangewezen ve rwerkingsbedrijf, 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. 

45 MRL van fipronil op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie I nspectie 

Catharljncslngel 59 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
354 0 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7105 
17E0022 
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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 verboel niet is opgeheven, is het afvoerverboel 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 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 
bltQ?_;f/ww_vLnswe.nJ/Qnd erw_~.me nili.Q.çj_g_eoifiill!l.oitJo-e igrgnJJiprQ.D.U:.vi99enoen: 
a n twoqnJ.eo.::ggb I okkee rcJ.e:lled riiv.eo. 

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
1/ ilU(JUSl'US 2017 

Onze referentie 
NVWA/2011/'1105 
1n:oon 
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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 vastgestelel voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/200946). 

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 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. 

46 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 lllSf>ectie 

Datum 
1} illiÇJUSlUS 201} 

Onze referentie 
NVWA//_01 /j/10!) 
l/UJOD 



document 394

> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-.;a..;.c;~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 2017 bericht ik u het vo lgende. 

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). 5 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierl ij ke 
(bij) producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te 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 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 z ij n de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrij f, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verp lichti ng 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. 

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

directie Hnndhave n 
divisie Inspeetic 

CathiHijncslngel 59 
3!> I I GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 All Utrecht 

Contact 
KlantcontMtcenllum 

I 0900 03!18 
r 088 273 33 34 

Onze referentie: 
NVWN7011/710~ 

17L006/ 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde vcrbod IJcnadruk ik dal dit verboel LJ!ijfl qclclcn op 
uw bedrijf totdat het vcrbod door middel van een nieuw besluit is opqehev(:n. Dit 
betekent dat llet verbod ook blijft qelden, als 11ct pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn al'ç;cvoercJ naar een door de n1inister 
aangewezen vervverkingsbcdrijf. Het is tocgcsti'Jdrl nieuwe elieren op uw IJcclrijl 
aan te voeren, rnaar ï.'.olang het vcrbod niet i:; opqclv.:vcn, is het dfvocrvc:riJod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aan9cvocrdc dieren en clc dierlijke 
(bij) producten afkoms\:IÇJ claarv<-311. 

Uitzondering op het: ver/Joel: karkassen naar aangC:.'wezen verwerkings/J('ärijr C'n 

karkassen en rnonsters van dierlijke (!Jij) producten voor la!Joratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reç]Lllîerc 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bec!oelcJ in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in !let kader van clc 
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 laboratoriurn in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig heeft van de NVWA voor het 
afvoeren van monsters en karkassen naar een laboratorium in de hiervoor 
genoemde gevallen. U hoeft ook geen melding te doen aan de NVWA van het 
afvoeren van karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Let op, u dient wel toestemming te vragen aan de NVWA voor de afvoer van 
kadavers van dieren die zijn gedood op uw bedrijf in het kader van de 
verontreiniging met fipronil. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Eerder is aangegeven dat de NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan, om tot opheffing van de maatregel over te kunnen gaan. 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij) producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
h ttps: //www. nvwa. n 1/ on de rwe roe n /bi oei den/fi p ron i 1- in -eieren /fi p ron i 1-v ragen -en
antwoord en -geblokkeerde-bed rijven. 

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. 

direct!(~ Handll~wtm 

divis:le lnspecllf~ 

D;iltllll 

)/ dlHJIJ',( 11~· )() l I 

On:r.e referentie 

i /I_O()IJ! 
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Dierlijke (!Jij)producten aanmerken als Cateqorie· 1 · materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkornstig van uw bedrijf worden fl<'mqciTlcrkt als 
categorie :i. materiaal vool7.over die dierlijke. (bij)productcn rc~:;iduen Iw. vatten v;;,n 
fipronil en voorzover deze residuen de f\~RL over~:;chrijdcn elk~ i~; vast~Jc:otclcl voor 
deze dierlijke (bij)proclucten (artikel e, aani-lef en oncicr cl V<:îrl \/crordcninq (I::C:;) 
n1·. l069/20ü~l'). 
Ten aanzien hierv;;m vvijs ik u ildclrukkc:lijk op de; wcttciijkc: vcrplichtinqc:n. /oi;Jnq 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de rne::;t vcm het pluirnvce a;:mwc;iq i~; 

vvordt de mest van pluirrwee op uw bedrijf ;_:.Janqerncd<l: als c.:.JI:eqoric-·1·-nlat·cri:·.'Ji·d. 

U dient deze mes\: af te voe1·en naar 1·1et vcrwcrkingsbc:drijf Bf'JIC fVJoerdijk. 

De Staatsseuetaris van Economische Zaken, 
Narnens deze: 
i.o. 

Drs. I~.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 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 b1·ief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarsclwift 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. 

6 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) 

directl<o Hanclh;wen 
lllvbic ln~pecUe 

D:1tum 
]/ diHj!J',liJ~, )() ]/ 

On;,o_e referent ie 

1\1\1\N/•.j/Ol ///10'> 

I /I 001_,/ 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde ve rbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverpl ichting 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 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. 112 7/2014 is een wijzig ing aangebracht In bijlage !I 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharlj neslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klan tcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.nf 

Onze r eferentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0022 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met: betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics 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. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093 ). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094 Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 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) 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l tHJ!jWilWi )() 1} 

Onze referentie 

fRCNVWA/20 17/652. I 
17E0077 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1/8/2002'' 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 vastgelegele maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Strategie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l illl\)liSlUS Î01} 

Onze referentie 

rHCNVWA/:>0 17 /65"2? 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend u~:oon 
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.DYw_<J.oJ- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maxirnurnresidugehalten, 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 (productcodenurnrner 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 111. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 rng(kg. 

5 Verordening (EG} nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beg'1nse!en en voorschriften van de levensmiddelenwetgev·lng, tot opr"1chting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening {EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van hel Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden orn 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 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 11 Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

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

directie Strategie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 auquslus /017 

Onze referentie 

l'RCNVWA//0 ll/6~/'1 
l'lFOO)) 
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Directi e Handhaven 
Divisie Inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1- 15 

201740498 

35456577 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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, 
gepubl iceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvel ligheld 

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 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,11 

Meet
onzekerheid1 

0,055 

Nederlandse Voedsel- en 
Wa renautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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. 
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 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 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. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/T3/2017/QR1·15 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 7 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij) producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en buiten 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar !CB@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 11 en lil van Verordening 
{EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneleren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093 ). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

• Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij) producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader gei'nformeerd. 

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 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 
vaststetllng van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen In of op levensmlddelen en 
diervoeders van plantaardige en dlerlljke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen In levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot Intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschrlften Inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot Intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel19 van Verordening (EG) nr. 178/20025 is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte 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. 396/20056 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 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmlddelenwetgevlng, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselvelligheld en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvelllgheldsaangelegenheden 

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 levensmlddelen 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, dlnocap, flpron!l, flufenacet, pendlmethalln, propyzamlde en 
pyrldaat In of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 11 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 vla mljn.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 mljn.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 (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/Q13-3 

201740624 

35520681 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T 
F 0
vwa. wagenlngen@vwa,nl 

Datum beproevingstapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronîl 0,013 0,0065 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

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, artlkell2, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid 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 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 

Datum beproevingsrapport 
31jull2017 

Beproevlngsrapport XD 
NVWA/T3/2017/Q13~3 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017/Q13-6 

201740633 

35520620 

1. 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28juli 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 & 
veiligheid 
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.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet .. 

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,032 0,016 

1 legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

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, artlkel12, 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 
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 & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevingsrapport lD 
NVWA{r3/2017/Q13~6 
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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 /Q13·4 

201740627 

35520655 

1. 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

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 
31jull2017 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet· 

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil < LOQ 

1 legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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, artlkel12, eerste tld, 
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 beproevingstapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevingstapport 
31 jUli 2017 

Beproevingsrarpport tD 
NVWA/T3/2017/Q13~4 
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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 /Q13-2 

201740623 

35520719 

2 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster. 
Dit beproevingstapport 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.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

l Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,011 

Meet
onzekerheid1 

0,0055 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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. 
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, 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 
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 8t 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q13-2 
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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 /Q13-38 

201740740 

35520671 

2 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De 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. 

Divisie Consument & 
veiligheid 
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 beproevlngsrapport 
31juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC·Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Meet-
Resultaat 

onzekerheid1 

Fipronil < LOQ 

1 legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
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, artlkel12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
l 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 
Laboratotium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingstapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q13~3B 
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> Retouradres Postbus 4 3006 3540 Afl Utrecht 

Datum: 25 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

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

Ministerie van économische Zaken 

In vervolg op het besluit van 27 juli 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren of mest van pluimvee van uw bedrijf 
is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond in deze monsters. Hiermee is 
het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipron il heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te brengen en bu iten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd . 

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

 met KI P-numme

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. 

diractio Ht~ ndhnvou 

divisie Inspoctlo 

Catharlj ncslno I !J'l 
35 11 GG Utrcthl 
Postbus 43006 
JS40 flfl Ut recht 

Contilet 
KIMlCOilttlCl Centrtonl 

I 0900 0300 
r ooo 223 33 3 4 

On:z:o roforontlo: 
NVWII/20 11/ / 10!>/ 
17 E 0023 
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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 afvoerverboel 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? 
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: 1/www. n vwa. n 1/ o nderwe rpe n /biociden/fi pro n i 1- in-ei e ren/fi pro n i 1-vrage n -en
antwoorden -ge bi okkee rde-bed rijven. 

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. 

dlt·cctlo Handh;Won 
divisie lnspt!!ctle 

Datum 
2~i <HJ\)ustw; 201 I 

Onzt~ referenth~ 

NVWA/"20 I l//lfl~l/111:00/J 
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Dierlijke (bij)producl"en aanmerken als Categorie" .t ·· m<":Jl:eriaa/ 
De dierlijke (bij)product:en afkomstig van uw bedrijf worden aangcrnerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij}proclucten residuen bevatten van 
fiproni! en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vast:ge!;t:eld voor 
deze dierlijke (bij)product:en (artikel B, aanhef en onder cl van Vcrordcninq (ECi) 
nr. 1069/20091

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Z.olanq 
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 cat:egoric··l~rnat:eriaa!. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwct·kingsbcdrijf BMC Moerdijk. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

ol:s. N.G. Máij 
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 daturn bovenaan deze brief is de verzenddatum, 

Een digitaal bezwaarsclwift kunt u indienen via mijruvo.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 scllr·iftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

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

dlmctl<l ti,'uH1h;'W(lll 
divl!+le Inspt:!l(:lltJ: 

Datum 
)~; ;wqll~;tw. JO 1 1 

Onzt~ H!ft~ren1lü 

NVWI\//01 1/ I l 0',/1/1 00/ l 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 september 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. 

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 31 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer weer mag afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland mag brengen. 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor: 
- het pluimvee en de mest. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

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

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/2017/7461/17E0031 
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Nu geen fipronil danwel fiponil onder de MRL is aangetoond hef ik het 
afvoerverbod voor wat betreft de eieren op. Dit betekent dat u weer eieren van 
uw bedrijf mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 

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

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

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en/ of alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvw a. nl/ onderweroen/biociden/fi pron il-i n-eieren/fi pro ni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

-DêMi~i~i:~-.:~an Éêonornische Zaken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd van de divisie Inspectif; onderdeel van directie Handhaven, van de 
NederlandseJLoedsel---en-Warenautoriteit 

~-~------
Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
1 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17 /7461/17E031 
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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 201746348-V-31-08-201714:10 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35279111 

29-08-2017 

29-08-2017 

30-08-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven ge1denlificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactperscon 

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

Onze Referentie 

201746348-V-31·06-2017 14:10 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 



document 399

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder* en voedsel* 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 

201746346-V-31·06-2017 14:10 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35279111 

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

Parameter Resultaat 

amilraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm (2) 

0,005 mg/kg 

Oordeel (4> 

CONFORM 

Oe NVWA 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) 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 N~A taboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het N\/INA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: ontheffing afvoerverbod broedeieren 17 E0023 

Geachte heer/mevrouw, 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van (broed)eieren en/ of mest 
van pluimvee van uw bedrijf, waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil boven de 
MRL1 is aangetoond in deze monsters, is aan uw bedrijf het verbod opgelegd om 
pluimvee en de dierlijke (bij)producten, waaronder broedeieren, afkomstig van uw 
pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten 
Nederland te brengen. 

U verzoekt nu om een ontheffing van dit verbod ten aanzien van broedeieren om 
op regelmatige basis, zijnde meerdere malen per week, broedeieren af te voeren 
naar een broederij om de eieren daar in te leggen. 

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 29 augustus 2017, op regelmatige basis, zijnde meerdere 
malen per week, toestemming voor de verplaatsing van broedeieren, afkomstig 
van het hiervoor genoemde bedrijf naar de volgende broederij: 

 gevestigd  met 
erkenningsnummer

Aan dit vervoer zijn de volgende voorschriften verbonden: 
1. alleen broedeieren die bedoeld zijn om te worden ingelegd bij de broederij 

vallen onder de werking van deze ontheffing; 

1 Maximumresidugehalte voor fipronil. 

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/2017/7501 
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2. het leveren en de afvoer van de broedeieren vindt plaats overeenkomstig 
het stroomschema vermeerdering deel 2. Dit schema is te vinden op de 
website van de NVWA: 
https://www.nvwa.nl/onderweroen/biociden/documenten/communicatie/di 
versen/archief /20 17m /stroomschema-vrijgave-vermeerdering sbed rijven
deel-2. Indien tijdens de duur van de ontheffing dit stroomschema wordt 
aangepast dient u ervoor te zorgen het leveren en de afvoer van de 
broedeieren overeenkomstig de nieuwe versie van dit stroomschema 
plaatsvindt; 

3. andere eieren, dan bedoeld onder punt 1 kunnen alleen afgevoerd worden 
als categorie 1 materiaal naar de daartoe aangewezen verwerker; 

4. het vervoer van de broedeieren vindt rechtstreeks plaats vanaf uw bedrijf 
naar de broederij; 

5. het vervoer vindt meerdere malen per week plaats; 
6. het vervoer wordt uitgevoerd door de broederij; 
7. het vervoer dient vergezeld te gaan van een afschrift van dit besluit; 
8. naast de hiervoor genoemde voorschriften gelden de overige voorschriften 

opgenomen in de Wet dieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
en de onderhavige regelgeving; 

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

10. 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. 

De Minister van Economische Zaken, 
Na 

 
Divisiehoofd van ~isi pectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~dsf:T!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. 

directie Handhaven 
divisie Inpsectie 

Datum 

1 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7501 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:l september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0023 

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 onderwerpen/biocide n/fi pro n il- i n-eieren/fi pro n i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

~-Ele-MTiîTster·vaïrEeonOJil.ische Zaken, 
/' Namens deze: 

---~---

i.o. 

.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie[nspecti , onderdeel van directie Handhaven, van de 

~ruJse-Va<:dsel-eïi ·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/2017/7510/17E0023 
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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 201746076-V-30-08-2017 16:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462184 

28-08-2017 

02 

28-08-2017 

29-08-2017 

ei 

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.nl 

Onze Referentie 

201746076-V-30..1)8..2017 16:30 

Datum 

30.()8-2017 

Bijlagen 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
30-08-2017 

Onze Referentie 

201748076-V-31).()8-2017 16:30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35462184 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm (2) 

0,005 mglkg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Oordeel l4> 

CONFORM 

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

2) Legenda Weltlelijke 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 hel 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 NWo/A 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:4 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest/dieren 17E0023 

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. 

éMin;;t:;;~-;:;or:ms-che..Zaken, 
Namens deze: 

Di · lehoofd van de divisie Inspe~--e oerdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en aFentiutoriteit 

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/2017/7426/17E0023 
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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 201746073-V-31-08-2017 17:54 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462168 

28-08-2017 

01 

28-08-2017 

29-08-2017 

mest 

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.nl 

Onze Referentie 
201746073.V-31..08-2017 17:54 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35462168 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

0.093 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,046 mglkg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 
201746073-V-31-0&-2017 17:54 

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

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet z.onder 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 201746074-V-31-08-2017 14:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31527198 

28-08-2017 

01 

28-08-2017 

29-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gefdentificeerde 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 

201746074-V-31.08-2017 14:06 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 31527198 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

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 Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.17 mgfkg ± 0,09 mgfkg 0,005 mgfkg 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid fll Norm f2J 

fipronil (som) 0.016 mgfkg ± 0,008 mglkg 0,005 mgfkg 

Informatie 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 
31-08-2017 

Onze Referentie 
201746074-V-31-0!l-2017 14:00 

Oordeel <
4> 

CONFORM 

Oordeel f41 

NIET CONFORM 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

BEPROEVINGSRESULTATEN 
Onze Referentie 

20174$074-V-31-08-2017 14:06 

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

2) Legenda Weltlelijke 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 ge~ffectueerd 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 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 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:ll september 2017 

Nederlandse Voedse l~ en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst broedeieren van
(1 7E0023) 

Geachte heer/mevrouw, 

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

U ontvangt vanaf 30 augustus 2017 broedeieren afkomstig van de volgende 
vermeerderingsbedrijven: 
- het bedrijf  gevestigd UBN en 
KIP-nummer

Het is dit bedrijf verboden pluimvee en eieren af te voeren in ve rband met de 
verontreiniging van het pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke 
(bij)producten met fipronil. Fipron il is een schadelijke stof. In de broedeieren van 
de hiervoor genoemde bedrijven is fiproni l aangetoond. 
Omdat uit ambtelijk onderzoek van de vleeskuikens, afkomstig uit verontreinigde 
broedeieren van geblokkeerde vermeerderingsbedrijven, is gebleken dat er in de 
slachtrijpe vleeskuikens geen f ipronil of f ipronil onder de MRL is aangetoond is aan 
deze bedri jven een ontheffing verleend voor de afvoer van verontreinigde 
broedeieren naar uw broederij . 

Ter voorkoming van risico's voo r de vo lksgezondheid en de voedselveiligheid als 
dierl ijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 
bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op de aangevoerde 
broedeieren en het pluimvee afkomstig uit die broedeieren. Afvoer van de 
eendagskuikens zal onder voorwaarden worden toegestaan. Zie hiervoor de 
informatie opgenomen onder het kopje vervolg. 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatrege l inhoudt en licht ik mijn besluit toe. 
Over dit besluit bent u reeds t elefonisch geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de 
schriftelijke vastlegg ing van het besluit . 

directie Handhnven 
divisie I nspectie 

Catharljncslngol !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
35'10 AA Utrc hl 

Contact 
Klantcontactccr•trum 

T 0900-03SS 
F OSS 223 33 3 11 

Onze r efer entie: 
NVWA/2017/7703 
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Bestuurlijke maatregel 
Ik leg, met ingang van 30 augustus 2017, ten aanzien van uitsluitend de 
broedeieren, afkomstig van het hiervoor gcnoen1de vcrmeerderin9sbedrijven en 
vanaf de hiervoor genoemde datum gehouden op uw broederij met erkennings~ 
nummer  een verbod op om af te voeren, in de handel te brençJen en 
buiten Nederland te brengen. 

Daarnaast leg ik ten aanzien van het pluimvee afkomstig uit deze broedeieren, de 
dierlijke bijproducten uit deze broedeieren en de broedeieren die niet of niet 
volledig worden uitgebroed het verbod op om deze dieren en producten van uw 
bedrijf af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Uitgezonderd van het verbod zijn: 
~ de afvoer van kadavers van pluimvee en dierlijke bijproducten naar Rendac, en 
~ afvoer monsters naar een laboratorium in Nederland voor onderzoek. 

Protocol 
De hiervoor genoemde broedeieren worden gemerkt, opgeslagen, bewaard en 
bebroed zoals is vastgelegd in het "Protocol kanalisatie en barging broedeieren 
met verhoogde fipronil~waarde, versie.20170829, van 29 augustus 20 17". 
Gedurende de tijd dat de maatregelen op uw bedrijf van kracht zijn, werkt u 
volgens de procedure opgenomen in het hiervoor genoemde protocol. 

Wettelijke bevoegdheid 
Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef, onder a en 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 de hiervoor 
genoemde vermeerderingsbedrijven. 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 de bedrijven 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 

dln~clie liandlmvml 
divisie Inspe(.:tln 

Datum 
11 St~pll!llllll~! )() 1/ 

Onze rt~ferentlt~ 
NVWI\fïOI //'1/0:l 
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ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
bepaalde levensmiddelen een maximumresidugehalte voor fipronil vastgesteld. 
Producten die in de handel worden gebracl1t als levensmiclclel of diervoeders of die 
aan dieren worden vervoederd mogen het in voornoemde verordening 
vastgestelde gehalte niet overschrijden (artikel 18 van Verordeninq (EG) nr. 
396/2005). 

Nu de op uw bedrijf aangevoerde broedeieren afkomstig zijn van bedrijven 
waaraan maatregelen zijn opgelegd vanwege de aanwezigheid van de schadelijke 
stof fipronil, geldt vanwege de verplaatsing van deze producten naar uw bedrijf nu 
ook een afvoerverbod voor deze producten en het: pluimvee afkomstig uit deze 
broedeieren op uw bedrijf. Dit om te voorkomen dat dieren en de dierlijke 
(bij) producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen terecht komen. 

Protocol kanalisatie en barging broedeieren met verhoogde fipronil-waarde, 
versie.20170829, van 29 augustus 2017 
Om de stroom van de verontreinigde broedeieren niet te vermengen met de 
schone stromen op uw bedrijf heeft u een protocol opgesteld. Dit protocol is 
getoetst door de NVWA en akkoord bevonden op 29 augustus 2017. Het protocol 
geeft voldoende waarborgen dat de met fipronil verontreinigde broedeieren niet 
met de schone stromen worden vermengd en dat het pluimvee uit deze eieren ook 
niet zonder meer afgevoerd worden van uw bedrijf. Dit is eveneens noodzakelijk 
in verband met de EU-status van uw broederij. 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van broedeieren die 
niet of niet volledig worden uitgebroed en eendagskuikens die niet worden 
opgezet naar het door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf Rendac. l-Iet 
betreft hier de reguliere afvoer als bedoeld in de Regeling dierlijke producten. 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 deze broedeieren worden aangemerkt 
als categorie 1 materiaal. 

Vervolg 
Het is niet toegestaan de eendagskuikens afkomstig van de broedeieren af te 
voeren naar een vleeskuikenbedrijf zonder dat u daarvoor toestemming heeft 
ontvangen. Aan deze toestemming zullen voorschriften zijn verbonden. 
Voorwaarde voor de ontvangst van de eendagskuikens is dat het 
vleeskuikenbedrijf ook maatregelen opgelegd zal krijgen ten aanzien van de 
aangevoerde dieren en de dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan. U dient 
tijdig deze toestemming bij de NVWA aan te vragen via ICB@nywa.ni. 

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. 

directie Handhavtln 
divisie Ins:pedlc~ 

Datum 
J 1 :;qJtember )01 1 

Onze rererent Ie 
NVW/\f"iOII/1/0:J 
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De maatregelen blijven op uw broederij van kracht zolang u broedeieren blijft 
ontvangen van de vermeerderingsbedrijven waarvoor maatregelen gelden In het 
kader van f ipronil en de laatste eendagskuikens uit deze broedeieren van uw 
broederij zijn afgevoerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Namens deze:

.........,...-: 

rs. N.G. Maij 
Divisieh~FYáe divisie Inspectie, onderdeel van Directie Handhaven, van de 
Nederfanase 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 schriftel ijk 

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

directie Handhnvon 
divisie Inspectie 

Datum 
ll september '0 1 1 

Onze referentie 
NVWfi/20J 7/7/03 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0023 

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) 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 
https: //www. nvwa. n 1/ onderwerpen/biocid en/fi p ron i 1- in -eieren/fi p ron i I-vragen-en
antwoord en -geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Q.eMinistêrvän Eëönomisèlïezaken, 
/··'Namens deze: 

____ _./ 

i · ehoofd van de divisie]ospectie;-"óiicierdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse 'V_C?ftdsef···efi""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/2017/7447 
17E0023 
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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 201747776-V-07-09-2017 14:43 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35355591 

05-09-2017 

1 

05-09-2017 

06-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Mad

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op hel 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 

201747776-V·07-1)9..2017 14:43 

Datum 

07-09-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35355591 

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 Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.011 mg/kg ± 0,006 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 TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mg/kg 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-09-2017 

Onze Referentie 

:2<11747776-V-07-09-2017 14:43 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

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



Document 404

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-09-2017 

BEPROEVINGSRESULTATEN 
Onze Referentie 
201747776-V-07-09-2017 14:43 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA 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) 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 tf\1\NA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-fVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 
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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 201747778-V-07-09-2017 14:43 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product 

Land van herkomst: 

35355581 

05-09-2017 

2 
05-09-2017 

06-09-2017 

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.nl 

Onze Referentie 
201747778-V-07-09-2017 14:4$ 

Datum 

07-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toeslemming van hel N\f\NA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 



Document 404

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35355581 

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 Resultaat 

fipronil (som) 0.015 mgfkg 

Meeton
zekerheid <11 

± 0,008 mg/kg 

Wettelijke 
Norm <21 

0,005 mgfkg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mglkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mgtkg 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-Q9-2017 

Onze Referentie 

201747778-V-07-<l9-20\7 14:43 

Oordeel 141 

NIET CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-09-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201747778-V-{)7..{)9-2()17 14:43 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA 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) 188112006 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 gebNikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 

Pagina 3 van 3 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0032 

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 verwerkinasbedrijf 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/bi ociden/fi pron i 1-i n-eiere n/fi p ron i 1-vrage n -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
- - ~---

~fnist;; van Econ-~;;;isd1è-L ken, 

C_:\ "_, ens deze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisieJnspe 1e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NederlandsejLoedset=enWarenautoriteit 

----------

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: 
TRCNVWA/20 17/7008/ 
17E0032 
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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 201750684-V-21-09-201717:29 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35424196 

18-09-2017 

2 
19-09-2017 

19-09-2017 

mest 

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.nl 

Onze Referentie 

201750084-V-21..09-2017 17:29 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35424196 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil {som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

0.020 mg/kg 

Meeton
zekerheid {1) 

± 0,010 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09-2017 

Onze Referentie 

2017506S4-V-21-09-2017 17:29 

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

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag nietzonder 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 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E006 7 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteu rs 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 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. nl/onderwemen/biociden/fipronil- in -eieren/fiproni l-vragen -en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Ministe r van Economische Zaken, 

directie Handhaven 
divis ie I nspecllo 

Cotharljncslng cl !>9 
35 11 GG Utrcrhl 
Postbus '1300G 
35'10 All Utrc<:.ht 

Cont act 

Klantcontactcento '"'' 

T 0900-0388 
I 088 723 33 3'1 

Onze referentie : 
NVWfi/2017/?!JIO 
17E0067 
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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 varr Economische Zakerr 

Beproevingsrapport 201751076-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34006427 

18-09-2017 

19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerappor1eerde resultaten hebben uitslui tend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster 

Divlslo Labomtorln 
Afdeling Voodor- on voodtlOI 
velllghold & produ<. lvolllflhold 

Vllao. Gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wagenlnoon 
Postbus 144 
6700 AC Wagenlngon 
www nvwn nl 

Contactpersoon 

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

Onze Relerontic 

201151070·V·20.QG..2017 16 44 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder v()()(afgaande schriftelijke toestemming van hel NVWA laboraiO<ium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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Divbio I aiHH,llOt in 

Aldollno Voudw <liJ voq<J!;ol 

vnili1jl10id 11. pttllltH:Iv•lili<)llnltl 

Datum 
:-'0-09-?01/ 

/01/~,![)11\ V /0 IJ\1 ;'OI/ In H 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34006427 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijclrngsmidclel QuEChEF<S met TQ-MS/MS 

Parameter Hesuitaal Meelon- Wettelijke Oordeül 1'' 1 

zekerheid PJ Norm 1:'1 

fipronil (som) 0.12 mg/kçJ ± o,oG mglkg 0,00!) ll1!Jikq Nll.':T CONFOI~M 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
Oe NVWA gebruikt een dekkingsfactor koo2 bij de berekening van de geêxpandeerde meeton?.ekerheid van het gerappotleer<le resultaat 

2) Legenda Weltlelijke Norm 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en llehandolino v<Hllevensmiddelan Attikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 386/200!1 geconsolideerde vmsie 

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzoc11te monster voldoet. rekening houdend met het toepsssinusgehicd en de meetonzekerheid vnn de nwtlwde, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n} kan door de opdrachtgever bij hel NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Dit 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 
Minisreric van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751077-V-20-09-2017 16:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34006558 

18-09-2017 

3 
19-09-2017 

19-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapponeerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldenlifioeerde monster 

Dlvlslo Lobomtorlo 
Aldollng Voodor- on voo<l6ol 
volll(lhold & produ(.tvnlll(lhold 

Vltoo, Oobol•w 17:1 
Akkermooisbos 4 
6706WB Wogonh1gon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonln oon 
WWWIWWO nl 

Contactpersoon 

T
F 070 157 32 99 
vwa wogonlngon@vwo nl 

Olllo Roforonlio 

Datum 

~0·09·2011 

Bljlagon 

Pagina 1 van 2 
Dit rappon mag nret zonder voorafgaande sclviftefijl<e toestemming van hel ~A laboratonum gereproduoeerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenz•1 in ZJjO 

geheel 
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Aldnlill!J Voodol 1111 voodooi 

Vl~ili!JIIIlid .'{, fHOil I JCIV<IIii!Jiu,irl 

Dn\11m 
?0-0H-;!()1/ 

Onto l~oiiHOII\irl 
:•ol/',11111 V iO OI/ ?11 I { I<; 1·1 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34006558 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuECI\EF~S met TQ .. MS/MS 
..................................................................................................................... , ..................................................................... , ........... .. 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.097 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meelon
zekerheid (1) 

± 0,048 lll{)lkg 

Wettelijke 
Norm (:--) 

Oordeel i·l) 

NIET CONH)f{M 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de fJCëxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat 

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a- Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandelin9 van levonsmiddelen Ar1ike112. eorstelid, 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 3ü6/2005 geconsolideerde versie 

4) legenda Oordeel. 
Conform"' Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebied on de mootonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= Afwijkend Onderzoct1te monster voldoet, rekening houdend met het toepassin(Jsoebicd en de meetonzekmheid van do methode. 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethOde(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratonum worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Neder landse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751078-V-27-09-2017 11 :50 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34006523 

18-09-2017 

 

4 

19-09-2017 

19-09-201 7 

ei 

Nederland 

Dit rapport vervangt integraal het rapport met referentie: 201 751078-V-20-09-201 7 16:44 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven ge'fdentifoceerde monster 

Dlvlslo Laboratoria 
lildoling Voodor- on vooci(IOI 
volllghold & produ tvoiii!JhOid 

Vltao. Gououw 120 
1\kkormaolsbos 4 
6708WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 IIC Wogonln gon 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

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

Onzo Relerontic 

201751076.V-27·00·2017 11 60 

Daturn 

27·09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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Afdolinq V oud()! <I! I V<i<ah<d 

voiliDhoid & ptodudvoillqlu>ld 

Dotlillil 

u 09·/01/ 

On1o l{olnwntio 

;>ut/,,tcl/IIV :'/<)IJ :'<ill <I 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34006523 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuECI1EF~S mot TQ-MSIMS 
··-··----

Parameter Resultaat Meeton· Wettelijke Oordeel 1'11 

zokerlmid "' Norm (:') 

fipronil (som) 0.11 !ll()/kg ± 0,06 mglkg O,OO!)m!JikU NIE:'! CONFOHM 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gemppot1eerde res1t!1nnt 

2) Legenda Wetttelijke Norm 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening {EG) 188112006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levonsmiddelen Attikcl12, eerste lid, 

zoals geéffectueerd 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 mei hot loepassill~JS\JObiod en de moetonznkmhcid van do methot!n, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= At\vijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met hettoepassinosoellied en do moetonzekerheid van de mnthode, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n} kan door de opdrachtgever bij het NWVA laboratorium worden opgewaagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NWVA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Document 408

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de ana lyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipron il bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierli jke 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 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 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijneslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/652 7 
17E0068 
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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 voederin9, 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 rnet betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dlrecthl Strategie 

divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 

m<Htlregelcn 

Datum 

I iHJ{JUS[w; )() 1 l 

Onze referentie 

mCNVWA/)017 /6S?. J 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door rnensen wordt IJL006H 

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 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 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) 
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Op grond van artikel 19 van Verordenin9 (EG) nr. l/8/2002'' 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 over·schrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de vol9ende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen 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 hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: w.ww ... nvw<J .. 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'rduen 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 
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 hei d sa a ng e legen heden 

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 U 
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. 

dlrecllt~ Stl'ategle 
dlvlsh! Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 <lll\JliSI.W, )01 '/ 

Onze referentie 

1 RCNVWI\//0 17/6~)/ I 
J /[0061l 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensrnidclelen is het verboden om te handelen in strijd rnet: 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage !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.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 ZiJken 
team Bestuurlijke 
mil<Jtregelen 

D<Jtum 

J ilU(jllStw; )()1/ 

Onze referentie 

l'f<.CNVWA/10 17/657.7 
1 ïF006B 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-27 

201740517 

35519689 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

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 
JO juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,055 

Meet
onzekerheld1 

0,028 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeels 

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 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 afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voccJsclvelllgheld 

Datum beproevlngsrapport 
30juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/QRl-27 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miuiscerie va u Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-29 

201740521 

35519697 

4 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie Consument 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 

6 700 AC Wageningen 
www. nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproev ingStapport 
30 juli 2017 

Aant al pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,12 

Meet
onzekerheid1 

0,06 

Nederlandse Voedsel- en 
Wa renautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Ee nheid 

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 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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsro!lpport ID 
NVWA/T3/2017/QR1-29 
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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 
WarenaulOriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1 -28 

201740520 

35519742 

Stal 3 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 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 llo 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellloheld 

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 

Methode: RIKILT-RFS_ A1 113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,031 

Meet
onzekerheld1 

0,016 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
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 Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1661/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals 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 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Cons ument 11t 
velligheld 
Laborator ium v oeder & 
voedselvelligheld 

Datu n1 beproevlngsr apport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/2017/QR1-26 
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> Retouradres Postbus 11 3006 3540 /\/\ Utrecht 

Datum: 17 augustus 20 17 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fi pronil 

Geachte heer, mevrouw, 

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

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 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).7 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrij f de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

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

Dit verbod geldt voor uw bedrijf met UBN  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 min ister 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 mot ivering word en aangevuld. Verder leest u in dit beslu it hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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

d irectie Handhaven 
divisie Inspectie 

CathariJnestnoel !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 4 3006 
35110 /\A Utrecht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900 0388 
I 088 223 33 31\ 

Onze referentie: 
NVWA/2011/7 105 
l7E0068 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde vel"bocl bcnadl"uk ik dat dit vc,-bod IJlijlt geleien op 
uw IJedl"i)f totdat het vel"bod dool" middel van een nieuw besluit is opgeheven. Dit 
betekent dat l>et verboel ook blijft gelden, als hel: pluimvee en clc clicl"lijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een doo1· de rninistcr 
aangewezen vervverkingsbedri.Jf. Het is toeqc~s,taan nieuwe diC~I-r::i'l op uw bcclrijf 
aan te voeren, rnaar zolanq het verbod nieL i~;, opqehcvcn, i~:; het ;:Jfvocrverbod op 
U\A,I IJedrijf van toepassing op nieuw aangcvocrcJc elieren en de dierlijke 
(bij)producten afkornstiÇl daarvan. 

Uitzondering op het ver/Joel: karkassen naar aangt:.'wezen verwcrkingsbecfrijr en 
karkassen en rnonsters van clierlijl<e (/J~J)proäucten voor laboratoriumond(-:rzoel< 
Er geldt een uitzondel-ing op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar c~en 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. l·lct betreft hic:T de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in cle Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in 11et kë.1cler 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 l>et 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 voo1· de afvoe,- van 
kadavers van dieren die zijn gedood op uw bed,-ijf 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: 1/ www. n vw a. n 1/ on derwerpen I biociden /fi p ron i 1- in -e ie ren /fi pron i 1-v ragen -en· 
antwoorden-q e blokkeerde ·bed rijven. 

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. 

di1·ecUe H<Hldh;wen 

divisie }nspectl(~ 

Datum 
l/ oilH)U~;(IJ~, )()J / 

On;o:e rel't"renUe 
fi!\/Wf\//01/j/J()~, 

1/1 ()()(;IJ 
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Dierlijke (!Jij) producten aanmerken als Categorie·- J- materiaal 
De dierlijke (bij)productcn afkomstiÇJ van uw bedrijf worden aanqemcrkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (hij)proclucl:cn rc~;iduen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de f1'1RL ovc-::rschrijdcn cl ie is vastqc:~:;tcfd voor 
deze cliel-lijke (bij)procluclcn (cntikcl iJ, ;-:;anhcr en Ol!clcr d Vi'.\11 \/c:rorcleninq ([C) 
nr. l069/2009B). 
Ten aanzien hie1·van wijs ik u nadrukkelijk op de vvct\:clijkc vcrplichlinqcn. iol<:lnq 
niet is aangetoond clat er geen fiproni! in clc lltC~::.\: \hîll he\: pluimvee iJanwci:in i:;; 

wordtdernest van pluimvee op uw bedrijf <-1i.'Hlqcrncrkt als cDtegol·ic--l--rnat:criLl<:ll. 

U dient: dezernest af te voeren naar het vcrwcl··kinÇJsbcclrijf 13f''IC f11ocrdijk. 

De Staatssecretal-is van i:=conoiTlischc Zaken, 
Namens deze: 
l.o. 

brs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie !-landhaven, 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 bezwaar-schrift indienen. De datum bovenaan deze brief iS de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezv,_raar. 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 llet ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE 2\r._,olle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuUit u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

8 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 
dier·lijke bijproducten) 

dlrecl!e l·l<mdhaven 
elivisie l:nspectle 

Dalurn 
l I ;lw)u•,lil~. ')() l I 

Onze rererenUe 
l'lVWfl/ ..'0 iJ IJ J ()', 

1/1 ()llhil 
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Verslag stalvergassing    
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf       

UBN-nummer  

Datum ruiming  14 augustus 2017  Aantal stallen  1x   

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

  

Bijzonderheden 
- Te behandelen stal is stal nr 2.  Alle dieren uit stal 1 worden in stal 2 bijgeplaatst. Dus 1 stal   

 

Stal nr  2 (+ dieren uit stal 1)  

Houderij systeem   Scharrel Bio  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  Totaal 9000 stuks    
  
 Stal  1 4500    stuks 
 Stal 2 4500 stuks  

Afmetingen   L=  50 m         B=  17,5 m             H zijwand =   2,3 m              H nok=     4.5 m                   

Inhoud stal      3400   m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 9.45 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZO 

Buiten temp 21 graden Stal temp  23 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5 m 

Start inlaat CO2  9.57 uur      
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Tijdstip 20% CO₂ 10.02 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   10.13 uur Tot tijdstip 10.44 

Einde inlaat CO₂ 10.14 uur    

Tijdstip betreding stallen    11.00  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         11.15                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie :  
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

23.2 27.4 

Meetgrafiek  

 

 

Operatieleider    

NVWA (naam en paraaf)    
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> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
~;a..:.o:<t:.- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 27 juli 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 dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Be sluit: 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 pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

1 Met Verorden ing (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage U en III van Verordening 
{EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van flpronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie St rll t egl 
divisie Juridisch e xak en 
team Bestuu rlijke 
maatregelen 

Cathartjncslngcl !)9 
35 ll GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 /1/1 Utrect1t 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0366 
F 088 223 33 34 
info@vwa.ni 

Onze r e ferentie 
TRCNVWN20 17/652 7 
17E0024 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben 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 gel1alt:e 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. 470/2009 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 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

din~ctle Slrategi<l 
dlvlsitl Jurldlscho ~llkon 
team Bestuurlijlu' 
mai'l!'egelen 

Datum 

j il\HjlJS[ll'; ;J() 1 I 

Onze refen~ntie 

! !<.CNVWA/)0 1 I /tS/1 
I )L(){)/IJ 
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Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EG) nr. l!B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft orn <JéHl 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: 

dll"e<:tle Strategie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
maatreg<!len 

Datum 

l auqusltiS :.>017 

Onze referentie 

I RCNVWA/?0 17 /6~)// 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 111or"' 
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 vooris aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgelcvcrd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: 't'.ww.nvwa.nl - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage I! of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage I! en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening {EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit BereiclinCJ en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EC) nr. 396/200~). 

Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EC) nr. 178/2002 elient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EC) 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). 

dimctie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatr(~gelen 

D<ttum 

l auoustus 201 7 

Onze referentie 

lltCNVWA/:>0 17 /6S2 7 
17Ul024 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie va u Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-13 

201740494 

35456550 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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 & 
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 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,21 

Meet
onzekerheid1 

0,1 

Nederlandse Voedsel- en 
Wa renautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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 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 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. 

Divisie Consumen t a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsr apport I O 
NVWNT3/2017/QR1-13 
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Document 414

> Retouradres Postbus 43006 3540 M Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
~;a..:.o:<t:.- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 27 juli 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 dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fiproni l is 
toegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Be sluit: 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 pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

1 Met Verorden ing (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage U en III van Verordening 
{EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van flpronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie St rll t egl 
divisie Juridisch e xak en 
team Bestuu rlijke 
maatregelen 

Cathartjncslngcl !)9 
35 ll GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 /1/1 Utrect1t 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0366 
F 088 223 33 34 
info@vwa.ni 

Onze r e ferentie 
TRCNVWN20 17/652 7 
17E0024 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben 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 gel1alt:e 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. 470/2009 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 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

din~ctle Slrategi<l 
dlvlsitl Jurldlscho ~llkon 
team Bestuurlijlu' 
mai'l!'egelen 

Datum 

j il\HjlJS[ll'; ;J() 1 I 

Onze refen~ntie 

! !<.CNVWA/)0 1 I /tS/1 
I )L(){)/IJ 
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Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EG) nr. l!B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft orn <JéHl 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: 

dll"e<:tle Strategie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
maatreg<!len 

Datum 

l auqusltiS :.>017 

Onze referentie 

I RCNVWA/?0 17 /6~)// 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 111or"' 
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 vooris aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgelcvcrd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: 't'.ww.nvwa.nl - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verordening (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr. 
396/2005 zijn MRL's vastgesteld voor kippeneieren (productcodenummer 
kippeneieren: 1030010). 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage I! of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage I! en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 
1 januari 2017 als MRL van fipronil op kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

6 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

7 Verordening {EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit BereiclinCJ en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EC) nr. 396/200~). 

Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EC) nr. 178/2002 elient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EC) 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). 

dimctie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatr(~gelen 

D<ttum 

l auoustus 201 7 

Onze referentie 

lltCNVWA/:>0 17 /6S2 7 
17Ul024 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie va u Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-13 

201740494 

35456550 

1 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

kippeneieren 

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 & 
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 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,21 

Meet
onzekerheid1 

0,1 

Nederlandse Voedsel- en 
Wa renautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

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 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 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. 

Divisie Consumen t a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsr apport I O 
NVWNT3/2017/QR1-13 
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.... - -.. 

> lle tour,ldt CS Po~lllU~ 4 )00 6 }'t-10 1111 lllrt •c hl 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f iproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Ncdcrl;mdsc V<>Niscl en 
Warenautori teit 
Mini~!etic van Econoruisr/re Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
geha lte fipronil in de eieren zit boven de Max imale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het p luimvee van uw bedrijf de schadelij ke stof 
fiproni l heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierl ij ke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te 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 zij n voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelij ke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
sta l/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

In d it besluit wordt het verbod nader toegeli cht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing. Dit zij n de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de min ist er 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 voo r onderzoek naar de 
aanwezigheid van fiproni l. 
De grondslag en motivering worden aangevu ld. Verder leest u in dit beslu it hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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

dit cctlc ~hlndh,wcn 
dlvl~lc ln~pcctlo 

( olllt.III JIH"olr l(j l' l ~l) 

1'11 I ( ,( , li l~<'< ht 

Po•. thll '· 4 HlOh 
l '1tl() /1/1 llltN hl 

Contac t 
Kli!tHc out ,u H•·nt ruttl 

I ()<)()I) () \llU 
I ()1111 J) 1 11 111 

On.tc re ferentie : 
NVW/\/)0 11/I IO'o 
lil 00) 4 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft nelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit. is opgel1even. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft 9elden, als hel: pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegcstaan 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 aançjcvoerdc elieren en de dierlijke 
(bij) producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsfJeclnjf en 
karkassen en rrwnsters van dierlijke (bij) producten voor la!Joral"oriumonderzock 
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 pluirnvee die in het k<.1der 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? 

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. nvw a. n I I on derwerpen/biocide n/fi pro n i 1- in-eieren /fi pro n i 1-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed ri i ven. 

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. 

dln:lctle Hamlhc1V•ln 
divisie Inspectie 

Datum 
! 7 ó!IJ\}u~;t u•; ïO! I 

On;r:e referentie 
NVWA/lOI///IO'J 
1/FOOl'l 
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Dierlijke (bij) producten aanmerken als Categorie"" 1 "" matcriaal 
De dierlijke (bij)producten afkornstig van uw bedrijf worden aan9emcrkt iliS 

categorie l materiaal voorzover die dierlijke (bij)product:en residuen hevat:l:cn van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL oversct1rijdcn die is Vi1Stqesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel B, aanhef en onder cl van Verordcninq (I:Ci) 
nr. 1 069/20092

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wetteliJke verplichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de rnest van het pluinwcc aanwcziq is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als catcgorie··l··m<Jt:cridal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsiJeclrijf BMC Moerdijk" 

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

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 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 bezwaarschr'tft 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 lii1ndhavc!n 
divisie ln!>pèctle 

oatum 
1/ i!lH)ll'>lu~, )() 1/ 

onze rcftJrt~ntle 
NVWA/)0!///l(}'_, 
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> f\ctoura<lres Po,liJII~ ' 1 HJ()(, J'J110 111\ llllf•tll1 

Datum: 17 augustus 20 17 
Betreft : Vervolgbesluit maatregelen fi pronil 

Geachte heer, mevrouw, 

~-.... 
Ncdct l i1 nclsc Vocd<;cl en 
Wi:lrC n i1 UlOJ ilc il 

Miniçrerie vnnl!cononti5chr Znkr11 

In vervolg op het besluit van 2 augustus 20 17 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). 3 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
f ipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dier lijke 
(bij )producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrij f af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd . 

Dit verbod geldt voor uw bedr ij f met UBN 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 beslu it wordt het verbod nader toegelicht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van t oepassing. Dit zijn de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de m inister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wette lijke verpl ichting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. 
De grondslag en motivering worden aangevu ld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden . 

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

ctlrcc t lo t~ .,ndh .•v••n 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit vcrbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door rnidclcl van een nieuw besluit is opgeheven. Dit 
betekent dat het verboel ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een cl oor de minister 
aangewezen verwcrkingsbcdrijf. Het is toe9cstaan 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 vcrwerkingshednjl en 
karkassen en monsters van dierHjke (bij)producl'en voor !aboratoriwnonäerzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier cle reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoelel in cle Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluirnvcc 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? 
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. nvwa. n 1/ onderwerpen/bi acid e n/fi pro n i 1- i n-eiere n/fi pro n i 1-vrage n -en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

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. 

dlrtKtlo tiilndh;tvt~n 
dlvlslt' Inspcctlt! 
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Dierlijke (hij)productcn adnmel'l<.cn a/.•, CJI<'(jcHU' I tii.Jit>tJ,J,J/ 

De dierlijke (bij)producten afkomstiq viln uw lwtlnjf worclc'n ddiHJ<~It1c:t kt dl~; 

categorie l m<1teriaa! voot?over die dier!tjh~ (!Jij)produc 1<~11 rc·~.rdtH'Il IH~V<ilkll vr~n 

fïpronil en voorzover deze rc~;iduc~l1 de~ f\1HI ovc•r·_;( !11 ijdt'll d~<~ I') vd~.lqc~~-,tcld voor 

deze dierlijke (J)ij)produckn (<Jrtikc! 0, ildlllid (~11 OIHh:r d Vdll Vt'IOidt~l)lfHJ (I(,) 

nr. 1069/2009'). 
len aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de vvt'ltelijh~ vcrplrt llliiHJ<'IL /oi.HHJ 

niet is aangetoond dat. er qccn fïpronil iJl d(' n1cst. Vdll ht:l pluimvee• ddllwe;HJ 1•, 
wordt de mest van pluimvee op uw I.Jcclrijf diHHJC:Ill<"rkt <11~-. cdlt:qollc 1 ltldlc~n<tt~!. 

U dient deze mest af te voeren rvwr hd vcrw<~lkinqslh~drijl l~f\1C f\1o<'rdljk. 

De Staatssecretaris van E:conornisciH: Zdkcn, 
Namens deze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van direct:ie Nandh<Jvcn, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u J1et niet eens bent met deze beslissing, kunl u binnen ze~; weken na ver;cnding van ck:;c l>nel 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan clc;;:c brief is de ver-zenddal.um. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via rnijn.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 scllriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

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

Datum: 26 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0025 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie 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 schadelij ke 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 dierl ijke 
(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: 1/www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/fipronil-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

directie Handtuwen 
divisie Inspoetic 

Calharljncslng cl !)C} 

35 11 GG Utrcrht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactccntrlrr1l 

T 0900-0388 
f 088 223 33 3 '1 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7!>10 
l7E0025 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

N\NVA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751046-V-21-09-2017 15:50 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35276445 

18-09-2017 

 

.01 

20-09-2017 

20-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid N\NVA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven ge Identificeerde monster 

Olvlslo Labomtorlrt 

Afdeling Voodor- ~'' vomh1ul 
volligheld & productvuiii!Jhold 

Vltao, Gebouw 12:1 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wagonlngort 
Postbus 144 
6700 AC Wagonil)gOrt 
www.niiWa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
IIWa.wagenlngon@IIWO nl 

Onze Referentie 

20115104C·V·21-® ?017 l!t ~ 

Datum 

21·09·20 17 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ~A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divi!;io L;thot;ttoria 

Aldolill\) VOOdl!l- 1111 Vo><ul•-•tl 

vuili\JilOid /)._ p1od t u:lvnlliuluH<I 

Datu1n 

21-0!J-201! 

Onn: l{olomn(in 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35276445 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.010 mglkg 

1) Lege;::;nde::-;:M;:-ee:c:to=O<e::;:-ke:::rh=eid:;:-• ------------

Meeton
zekerheid 111 

± 0,005 mg/kg 

Wellelijke 
Norm{:') 

Oordeel 1'' 1 

NIU CONFQI{M 

Oe NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van hel gerapporlt~erde resultaal. 

2) Legenda Weltlelijke Norm· 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versic 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddolen Artikel 12, eerste lid, 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vast9esteld in Richtlijn (EG) 39612005 geconsolideerde versin 

4} Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsnobied en de meetonzekerheid van dnmethodo, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzoc!lte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzeket !leid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

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

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schrillelijke toestemming van het N\No/A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0069 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Inspect eurs 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 f iproni l aangetoond . Hierdoor wordt 
de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie- 1-materiaal. U 
dient deze mest af t e voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor plu imvee en de dier lijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij) producten daarvan geen f iproni l of fiproni l onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op t e laten heffen. Op de website van de NVWA staat verme ld 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. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende t e hebben geïnformeerd. 

De Staatssecret aris van Economische Zaken, 

directie Hl'lndtuwo n 
divisie Inspeetic 

Calllarljncslngol !>9 
35 LJ GG Utrecht 
Postbus 113006 
3~110 M Utrecht 

Contl'lc t 
Klantcontactccntr um 

T 0900 0388 
r 088 n3 33 3 '1 

Onze referentie : 
TRCNVWII/20 I 1/7006 
17!:0069 
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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 Voedse l~ en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15~ 14R 
Rectificatie NVWA/T3/2017/Q15-14 

201741044 

35518280 

Opfokstal 4 

28 ju li 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument 11. 
volligheld 
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 beproevlngsrllpport 
15 augustu s 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 

Fipronil 1,2 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Meet 
onzekerheld 1 

0,60 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de 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•le Con•ument 11o 
velligheld 
Laborll torlulll voeder &. 
voedselvellighuid 

Dilturn be p roevlng•r11pport 
I 5 augustus 20 I 1 

Beproovln g• rapport JO 
NVWNTJ/20 L7/Q I 5· 14R 
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Document 420

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 j uli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel en bu iten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is 
t oegepast. 

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten.1 De uitslag van het monsteronderzoek is als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 

In deze brief vul ik de bestuurl ijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
I k handhaaf het verbod om pluimvee en de dierlijke producten afkomstig van uw 
dieren zoa ls eieren en mest van het bedrij f 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 afkomst ig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
toestemming heeft verkregen van de NVWA. 

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wijziging aangebracht In bijlage II en III van Verordening 
( EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van flpronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
div isie Juridisch e zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0025 
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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 betrekkinq 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 Stmtegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

7 illJ{jw;tus /0 I 7 

Onze referentie 

rH.CNVWA/1017 /6~)2/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt moo'" 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20093

). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

• Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 
maatregel op te heffen. Hierover wordt u spoedig nader geïnformeerd. 

Kosten onderzoek en monsterneming 
Ik wijs u erop dat ik de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
breng. U ontvangt hiervoor een apart besluit. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters zijn genomen. U 
kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, door een 
laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welklaboratorium u 
gebruik wilt maken. Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn. De NVWA zendt 
monsters vervolgens naar dit laboratorium. U dient een verzoek hiertoe binnen 
een maand te doen. De kosten worden bij u in rekening gebracht. 

Reeallverplichting 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van 
de RaadVoor de EER relevante tekst. 

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van VerordeninCJ (E:C) nr. l/8/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze v<-m rnening is of redenen heeft: om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselvciliqhekJsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkon1stig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 

maatregelen 

Datum 

) illl\Ju~;tw; )017 

Onze referentie 

1 RCNVWA(20 17/6521 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend moo'" 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genomen; 
3. U dient uw afnemers van voornoemde partijen hele eieren in kennis te 

stellen dat zij deze partijen uit de handel nemen. U dient voorts aan uw 
afnemers aan te geven dat ook zij hun afnemers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren hebben doorgeleverd. 

4. U en uw afnemers dienen de NVWA in kennis te stellen van de 
ondernomen acties. Ook indien u van oordeel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/ of diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.OYwil .. 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 11 of lil. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 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 idsaa n gelegen heden 

6 Verorden·lng {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 IJ 
en IIl bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in strijd rnet 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Uit het monsteronderzoek is gebleken dat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipronil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage 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.n!jbezwaar. 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 

} i\lHJl!St\JS 1'017 

onze reh~rentie 

li~CNVWA/)0 1"/ /G~lJ/ 
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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-26 

201740790 

35459655 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

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 e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedsclvelllgl1cld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,044 

Meet
onzekerheid' 

0,022 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, 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 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
I augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWA/T3/ 20 17/QR2·26 
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> Retouradres Postbus 11 3006 35110 /lfl Utrecht 

Datum: 11 augustus 2017 
Betreft: Opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij besluit van 7 augustus 2017 is aan uw bedrij f het verbod opgelegd op het 
afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van pluimvee van 
uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierl ij ke 
producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleid ing voor het 
opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrij f de schadelijke 
stof fiproni l is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw 
bedrijf monsters genomen. 

U bent telefonisch geïnformeerd dat het aan u opgelegde verbod is opgeheven ten 
aanzien van de eieren. Dit betekent dat u vanaf 11 augustus 2017 de eieren weer 
van uw bedrijf mag afvoeren en in de handel mag brengen. 

Het afvoerverbod blijft wel gelden voor de dieren en de mest. 

Dit besluit licht ik hierna nader toe. 

Toelichting 
Gelet op arti kel 2 in samenhang met Bij lage I , deel A van Verordening (EG) nr. 
396/20051 zijn maximum residugeha lten (hierna: MRL) vastgesteld voor 
kippeneieren. 

Op grond van artikel 18, eerste lid en onder a van de Verordening (EG) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verorden ing genoemd producten 
als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijd ingsmiddelenresiduen 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 februa ri 
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 Handhllvc n 
divisie Regie 8o 
expertlsellfdc llng Inc ident 
& crisiscentrum 

Catharljnc~lng(' l !!9 
35 1 I GG Utrecht 
Postbu~ '13006 
3!>11 0 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcontilctccrlt rurn 

T 0900-0368 
F 068 273 33 311 

Onze referentie: 
TRCNVWII/70 1//65 19 
t7E0876 
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Met Verordening (EU) nr. 1127/20H' is een wijziqinÇJ aanqclli<H:Ilt in llijliHJC Jl en 
III van Verordening (EG) nr. 396/200~). Als qcvoi<J daarvan qelclt al•; MRI. van 
fipronil in kippene·rercn een waarde van 0,00~) rno/kq. 

Uit het monsteronderzoek is gebleken dat de op uw bedri.if berllon~;t:erde eieren 
een gehalte aan fipronil bevatten dat ÇJCiijk is aan nul, dan wel ddt: dit: gehalte zich 
bevindt onder de hiervoor genoemde wettelijk vastgestelde MRL van fipronil in 
eieren. Hieruit volgt dat er geen risico's meer zijn voor de volksoezondheid en 
voedselveiligheid ten aanzien van de eieren. Daarom hef ik het verbod ten aanzien 
van de eieren op. 

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

Vervolg 
De NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan orn het: 
verbod op te heffen ten aanzien van de dieren en de mest. 
Hierover volgt later meer informatie. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

' 
Namens deze: 
i.o. 

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

Bijlage: uitslag monsteronderzoek 

Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

din~ctle liandhotvml 
divislt~ Rt!gi(~ n. 
Expcrtis(~Afdelino lncich~nl 

& crisiscentrum 

DillUill 

I l olWjii~;IIIS ;> 0 ) I 

onze n~fc~n~ntle 
IHCNVW/\flOI //b'Jl'l 
1/FO/lli> 
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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 /Q22-12 

201742343 

35459866 

Stal 1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8o 
v elligheld 
Laboratorium voed er & 
voedsel velligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie va11 Eco11omisclre Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

rng/kg 

Oordeel1 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingslaeter k• 2 biJ de berekening van de gei!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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, 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. 
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Datum beproe~vlngsrapport 

10 auoustua 2011 
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Document 421

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/Q22-13 

201742346 

35459841 

Stal 2 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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