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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld 1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
LO augustus 20 l/ 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q22· 13 

Pagina 2 van 2 



Document 422

• Re touraclrl.'' " '"lh11•. 1\ IOOh 1','1 0 11/1 lllo<'< hl 

Datum: 17 augustus 201 7 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nt•dcrl;mdc;c Vo<'d.,PI <' 11 

WélrCn<Hilori lei l 
Minhwt il' vntt L:cotwnti\dtC' Zaken 

In vervolg op het besluit van 4 augustus 201 7 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). ~ Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrij f de schadelijke stof 
fiproni l heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrij f af te voeren, in de 
handel te brengen en bu iten Nederland te brengen (h ierna: 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 v rij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteru itslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing t en aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

In dit besluit wordt het verbod nader toegelicht. Verder zij n op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing. Dit zi jn de afvoer van kadavers van 
plu imvee naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verpl ichting 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. 
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Toelichting op het verbod 
I en aanzien van hel opgelcgclc vcrboel I>CtltlCiruk Ik cl c~l cl1l ver i)O<i l>lrjft <j(' lt l< •n op 
uw bedrijf l ol clal hel vcrbod door ttllclcl<' l vt~tt cc• tt niC' liW I>C'<.Iull rs opgelwvc•n D1t 
bclekenl dal l1cl vcrbod ook bltJrL geleien, als llcl ph11mvc t' C' ll cl <' cl rc•rltJ kC' 
(bij)producl cn van uw bcdnJf l rJn c'l fgevo<' r cl nac1r <'<'11 door cl <' mrnrsl cr 
aangewezen vcrwerkrngslJcdrrJ f. IIC'l r'> l OC{JCSl cldll nrc•uwc• clr C' r en op uw IH'Clr IJl 
aan te voeren, maar zolang het vc•rl>od ntC'l IS o p<j(' IH' V<' II, ,., liet afvoer vctl>ocl op 
uw bedrijf van Loepassrng op ntcuw clangevoet cl <' dt<'t en c•n ciC' dtc tltJ k<' 
(bij )producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: katkc1Sscn flchlt aangewcYen vct wctkmgsbcc/uJf c•n 
karkassen en monsters van dierliJke (btj}ptoducl en voot lalJoral onumonclt•t /O<'k 
f:r geldt een uitzondering op het vcrbod voo1 het afvoeren van kat kassen nclcl l c•en 
door de minister aangewezen verwcrkmgsbcclnJf. liet bclrc fl htcr de 1 cgultc1 c 
afvoer van kadavers van een plumwccbcdnjf als bcclocld 1n de Rcgcl11tg cltC ti1JkC 
producten en nicl de afvoer van karkassen van plu11nvcc cl1 c 111 het knclc r Vi:l ll clc 
verontreiniging met f ipronil zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor cle afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij)productcn naar een laboratorium. De uilzondenng 
geldt voor monsters en karkassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondenng 
voor monsters die worden genomen en verstuurd naar een laboratorium in hel 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimenlaire 
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 geva llen. 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. nl/onderwerpen/biociden/fipronil- in-eieren/fipronil-vraqen-en
antwoorden -qeblokkeerde-bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvull ing op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5.12 van de Wet dieren. 
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Dierlijke (!Jij)producl_l'n aal1!1)t-•r/((;rl ,'J(, C.lfr'IJOftL' I flld/('fid.J! 

De clier!ijkf~ (IJij)prodttcl:en ;-tfî<O!Ihltq v<tttuw IH'drijf word!'ll ildii!J«'l11(~rkt dh 

categorie 1 m<Jtcrit-Jdl voor;ovt~r die di(•rli]k'~ (lJtj)pwdttcll~ll l'(~';t<ltli'Jt ll<'~vo~t\('ll Vdtl 

fipronil en voor;ovcr dc;c n~';idu<~rt d<~ MI~! OVI'I'',cltri)d(•Jl dtt• r·; v.t·,\q(";li'ld vuot 

deze dierlijke (bij)produdett (.:Jtlii«'l B, d<llllt<'f c11 olld<'t d V.ltt V<'ruuh·tHIHJ {I<·) 

nr. 1069/2009('). 
ren aanzien llicrwm wijs ik u rt.Jdrukkc!tJk op 1k w(_•ttelijkl' vt•rp!H.Illtnqetl. /oldtHJ 

niet is aangetoond dat er Ql'Cil ftpronil 111 d<' nH·~_-;\ Vel ft lld phtlnwc<' <ld!lWl'lltJ 1~; 

wordt de mest V dil pluimvee op uw bedrijf diHlfJt~nH:rkt iJl~; cilh:qor ie 1 rtldkti.J<l!. 

U dient deze rne~;t: ilf te voeren nd<-1!' lwt vc•rw(:rkitHJ';IwdriJI !)M(. MoerdiJk 

De Staatssecretaris v<m Economische /d!<.c:tt, 

Namens deze; 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, oruietdeel van directie llandhaven, vcJn de 

NederlanrJse Voedsel-- en Warenautorit'eil 

Bezwaar 
Als u 11et niel eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na vcrLcnding van dc;:c b1·icf 
digrtaal of schriftelijk een bezwaarschrifl indienen. De datum bovenaan deze br·ief is de verzenddalurn. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.n!/bezwaar. Bij een digitaal IJezwaarschrift 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 onde1tekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voo1· 
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. 

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) 
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Document 424

> Retouradres Postbus 43006 3540 flfl Utrecht 

Datum: 4 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 bevestig ing 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 ij ke 
(bij)producten afkomst ig 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 f ipron 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 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 d ierlijke 
(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 bij lage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze refere ntie 
TRCNVWfl/20 17/6527 
17E0026 
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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 voeclerinÇJ, drenking, 
inademing of een andere vorm van IJlootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben op~Jenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met 1Jctrekkin9 tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Dittum 

Onze refc.wentie 

I RCNVWA/?0 17 /6~i) I 

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

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 llij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gel1ouden 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 levensmlddelen 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 424

Op grond van artikel 19 van VerordenincJ (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft: orn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit cle handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomsti9 van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op l1et voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

dlre<:tle Strategie 
divisie Juridische z<lken 
ll!ilm Bestuurlijke 
maatt·egelen 

Datum 

4 <lU\JliSlus /01 J 

Onze referentie 

I RCNVWA//017/6~)// 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 171oo;r, 

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 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 
vaststelring 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 vcrboden orn t:c htmdelen in strijd rnet 
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 rnening is of redenen heeftorn aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd l1eeft 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 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. 

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. 

dire<:tie Stmtegle 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatn~gelen 

Datum 

Onze referentie 

l'RCNVWA/20 17/6S2/ 
1/Hl076 
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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 herkom st 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q18· 1 

201741260 

35352401 

stal 2 

28 juli 2017 

1 augustus 2017 

1 augustus 2017 

kippeneieren 

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

Divisie Consument & 
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 
3 augustus 20 L7 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Parameter Resultaat Meet- Wettelijke Eenheld Oordeel) 
----------------------------------~o~n~z~e~k~e~r~h~e~ld~'~n.~o~rm~1 

______________ ___ 

Fipronil 0,029 0,014 0,005 mg/kg Niet conform 

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

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

Divisie Consument 8o 
velligheld 
Laborator lum voeder & 
voedselvellig held 

Datum beproevlngsrapport 
3 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 20 17 /Q 18· 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 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-27 

201741148 

35352411 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 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 zij n geheel. 

Divis ie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngcn@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
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel3 

mg/kg 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) 1661/2006, 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 Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, reken ing houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform E 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 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Da~tum beproevlngsrapport 
I augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 20 17/QR4·27 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

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

Miniscerie 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 locaties met kipnummer U houdt de dieren in 
meerdere stallen: 

kipnummer  stal 1. 
Dit is of zijn de stal(len) waarvoor u ontheffing aanvraagt; 
kipnummer  stal 2. 
Dit is of zij n 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 telefon isch 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 kipnummer  uit de stal 1 waarvoor u 
ontheffing aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren 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 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 kipnummer  stal 2 waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 9 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 bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd 
ten aanzien van de dierlijke producten, zoa ls eieren en mest afkomstig van het 
pluimvee van uw bedrijf. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatrege len 

Catharljncslngel 59 
35 Ll GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
KlaMcontactcent rum 

1 0900-0388 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie: 
NVWII/2017/6781 
t 7E0026 
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De aanleiding om deze maatregel op te legejen was het ster-ke vermoeden dat het 
pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op had genomen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de rnonsters van eieren afkomstig van de 
locatie met kipnummer van het pluimvee uit stal 1, geen, of een gehalte 
onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is aangetoond. 

Hieruit volgt dat niet langer wordt vcrmoed dat de eieren van deze stal waarvoor 
u ontheffing aanvraagt een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil 
bevatten, waardoor de voedselveiligheid in 11et 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 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 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 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 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 2 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 
10 <wnustus :!017 

Onze referentie 
NVWA(JOll/6781 
l7Hl076 
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Bezwaar 
Als u hel niN eens bent met deze beslissing, kunt u binnen 1es wek(~n na V(~rzendinq van de.rc brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarsct1rifl indienen. De datum bovenaan de1e brief Is de ver1enddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mijn.rvo.nljbelw<wr. Bij een diÇJil<wl bc/wa;w;chrlft stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopte per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het onderlekende bezwaarschrift. naill de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, ardellng Juridische Z<.1ken, postbus 402.19, B004 Dl.' Zwolle. Bij een sciH"Iftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bczwaan;chrift. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 
]() ;wqiJSlliS }Ql "l 

Onze referentie 
NVWA/201 //6781 
lli·OOJ6 
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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/Q18-1 

201741260 

35352401 

stal 2 

28 j uli 2017 

1 augustus 2017 

1 augustus 2017 

kippeneieren 

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 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
4 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid ' 

Fipronil 0,029 0,014 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

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

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

Divis ie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsr11pport 
4 augustus 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWNT3/ 2017/Ql8- l 

Pagina 2 van 2 



Document 425

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 

Neder landse Voedsel- en 
Warenautori teit 
MilliS!erie VQ II ECOIIOIIIÏSCii e Zakeli 

NVWA/T3/2017 /QR4-27 

201741148 

35352411 

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 beproevingsrapport 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 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
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
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

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 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 llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR4-27 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 All 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 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 
reea llverplichting 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 ve rzoek 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 20 17 als MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Str;Hegle 
divisie Juridische :mkon 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl ~9 
35 11 GG Ulrcrhl 
Postbus '13006 
351\0 1111 Utrecht 

Contact 
Klanlconlaclcclltrtlm 

T 0900-038S 
F OSS 223 33 31\ 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/657/ 
17E0021 
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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 voederinq, clrenkinq, 
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 betrekkin~J tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dintel ie Stmt~l{Jic~ 
divisie Jurldhiche 7.01ktm 
lt!i1m BeshJut·lljkll 

m<Mtrcgelon 

O;Hum 

l illl()ll:;tw; /0 I I 

Onze refenmtln 

I RCNVWI\J;.'O 1/ /(i~Jl I 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoqe concentraties door mensen wordt 111 oon 
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 toegcstaan 
(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 

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. l7B/2002'' is een exploitilnt van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft: orn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de lwndel te nemen. 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 verplicht:inqen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chicktriend 
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 oor·deel bent dat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen enjof 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 
voedse I vei I ig he id sa a ng e legenheden 

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

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II 
en III bij 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 Slr<tlt!glo 
divisie Juridische :r.<tkcm 
tt~am nestuudtjlm 
lllititlH!Q(!Itm 

Datum 

Onze referentie 

li~CNVW/\f?O I 1/h'J) I 
! !1-00) I 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd rnet 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200'). 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeftorn aan t:e 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, qeproduceerd, 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). 

dlrecth~ Stra,_(l!)ln 
divish~ Juddlsch4~ :t:i1kml 

team Bestuudljlu~ 
mttaln!geiHn 

Datum 

1 HCNVW/\f20 I //(i~,/ I 
}/[-()(}}/ 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Za keu 

NVWA/T3/2017/QR1-4 

201740465 

36453220 

01 

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 • 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

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

Cont actpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 426

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,030 

Meet
onzekerheld1 

0,015 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

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

Divisie Conaument 6 
velligheld 
Laboratorium voo<ler & 
voedselvelligheld 

Datum bcproevlng1r11pport 
30 j uli 20 17 

Boproovlng~rapport 10 
NVWA/T3/20 17/QR1· 4 
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> Rctouradrc•, 1 1o~lbrr~ 11lO()C. l '>-10 AA llrrr·rlrl 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipron1l 

Geachte heer, mevrouw, 

Ncdcl l;mclsc Voed c;l'l en 
Warcnautoritri t 
MilliSlel iC' VClll ECOIIOIIIi\Cile Zakl'll 

In vervolg op het beslu it van 1 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monst eranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipron il in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL).' Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleid ing 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 buiten Nederl and te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

Dit verbod geldt voor uw bedrij f 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/ bepaa lde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

In dit besluit wordt het verbod nader toegelicht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing . Dit zijn de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil . 
De grondslag en motiveri ng worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

7 MRL van flpronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

dlrcc llc llMrclhav••rr 

divi s ie l ns pccllc 

( t lt l lti ll jtH.,,IIH-)1'1 1t') 

l 'rll (,(, lllr(•C III 

l'<)'thw. ' l HJO(r 
l'r-10 1111 lilt I'< 111 

Con lólCI 
Kl<illltOt lt tHl(t'lllfllll' 

I 0•)00 0 IHII 

I OHU JJ I J l l-1 

Onze rcrcrcnlic: 
NVWA/ /0 1/// I O'r 
1/ 1 ()()// 
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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 verboel cl oor middel van een nieuw besluit is opCJcilcvcn. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft fJCiclcn, als het pluirnvee en cle dierlijke 
(bij) producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een door cle minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegcstaan nieuwe elieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is lwt: afvoerverbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkinç;s/Jedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)produäen 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: //www. n vw a. nl I onderwerpen/bi oeiden /fi pro n i 1- in-ei e ren/fi pro n i I-vragen -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. 

directie Handhaven 
divisie Inspcdlc 

Datum 
J/ <1\J\)\IS{W; )_(})/ 

onze rcfen~ntie 
NVW/\/)0 IJ /110~) 
J"Jr-00) I 
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Dierlijke (hij) produel en ddnn Ie? I ke11 dis (_-al c 'CJO/Jl? 111,111 '1/.J, J! 

De dierlijke (bi_j)produc:t_cn <11konhliq Vd!l uw !wdr1jf worden ;I.JI1qt''I1Wrk! <11•-, 

categorie 1 matcridd! voOI10V<~r die dicrlijl<<~ (IHJ)prodtJ<.!(~Il rt~·-;iducll IH'Vd!lt~rl vdn 

fipronil en VOOr?OVC:r de;_(~ rcsiJIICiî (](• Mf{j OVl'l~;< f1rijdt'!l dit~ I'~ V,T;!qt",!t•!<J VOOI 

deze dierlijke (bij)proc!ucten (,:Jrtilwl B, <lilnll('f c11 onder d v<111 VemrdctliiHJ (! <t) 

nr. 1069/2009"). 
ren aanzien hic:rvan wijs ik u ntHJruldu:liJk op (k wt~l tel1jkc vc1 plicl1t IIK)Vn. /oldllq 

niet is aangetoond clat er qce11 fipmnil in de me~,! v.-~n lwt pluimvee dd!lWPIHJ I'• 

wordt clc mest van pluimvee op uw lwdrijf d<HJqcmcrkt ;1ls Ci!fc>qoric l mdlf~!'iddl. 

U dient cleze mest <'Jf te voc:rc:n n<J<ll het vt~rwerkinqsbedrijf BMC: Mocrd1jk. 

De Staatssecretaris van Econornischc Zi1kcn, 
Namens deze: 

i.o. 

Dr·s. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Nandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en WarenautDriteit 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van cle%e brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschl·ift indienen. De dalurn bovenaan deze brief is de ver.tendd;;ltum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezv .. •aarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bestand of u stuu1t 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. 

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 
dierlijke bijproducten) 

direclie !l.uHth.w('ll 

divhil~ 111~\H~dit• 

n.11um 
I I dii<JII'.ill'. /UI i 

0U/t~ lt~ft!lt~lllit~ 

fWW/\/.'01//1111', 
I /I IlO/I 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 All 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 4 augustus 2017 beri cht ik u het volgende. 

Uit monsterana lyse 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 ge ldt voor uw bedrijf met UBN met KIP-nummer(s) en 

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze 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 flpronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/ kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljncslngol !>9 
35 11 GG Ut recht 
Postbus 43006 
35110 M Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
r 088 273 33 31 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7 105 
17E0069 
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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. Dil 
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 
bt(p_:;jj_www. nvw a.~n.IJ.Q.nd e r_we men/.bi.D.cL<:!~n/fi p ron i I· in ·ei eLe.n/JiQ[O n i I-vragen -en· 
antwoord en.:9.~.1;>Jo kkee rde- bed rjj ven. 

dlredie 1-l;mdhitvt~n 
divisie Inspe<:lle 

D<Hurn 
Îl iHUjUSlU~,; ?OI I 

Onze ref<lrentie 
NVWA/)01//110!> 
1/L0069 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op t·e 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)produaen aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedr·ijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij) producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20092

). 

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

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

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

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

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

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

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

directie H<lndhavnn 
divisie Inspe<::tlt~ 

Datum 
71 iHJqustw; )0 1/ 

Onze 1·eferentle 
NVWII/70 J 1 I ll 0~.> 
JJF()()(i(_) 

Pagina 3 van 3 



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������
�

��������	
��	�
����

������������
����

��������������

������������
����

�

����	���

��	���	�����
	�����

������ ��!!�

"��!!�##��������

�	$�%&'�(	�

�����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#+�

�

�
-�.
�����/�
����������������������������
����

�

�

�

�� �� �

�

�
0����1�#+�����#��+�

2
��
$�1�2
�������33�/
��
/���$�

�

�

�

� ����	����&�	���
�

� �

� �

�
����
��

�*�
&���'4�

�

�����
�
&
	��&�	�

	�����$�
���
��3��	/
�5�
3�����
�
3
	�/����
���
/���$�

����3$��
	/�2(6(�'
�35����
/
	��

$��&
��������7�88	��$��

�/
�
������
��&�	�

�'��
/���$(�,��5��	���
�3
�&
���
/
	��/���/�������/
����$�$�7��	�������
�
7���(��

�

"�7��	�����

	�����/
��3
����$(��
��&���3���	��&�	�������9��&����/
�

&�3��
5�	/�
�/�
	�/
�&�
/�
&
����
�/����/�
���3
�7��/���
	��
��/
����$�

$�7��	��'��/
	��
��	���

�/4�
���3���	��'��
/���$�

	��
�������3
������
�
��7�

/�
��
��
33�	���

$���7��'�7���&

�
	�/
�/�
���3
�7��/���
	�/���&�	(��

�

:�
�	��

�����'���/
��
�������3
������
�
��	���/��
	�������3����	��
�������
(�

0����
��������&�	���
7����	���7��
������
��'������7���&

����/�(�;&
��/���

�
������
	�����

/���

$�	������
<	$���

�/(�:�
������	�&�	�����/
������$�
��3
�

&���
���	��&�	��
���
����(��

�

��������������		���
���

=3�
���
	���	5�
	�&�	��'�7���&

�

	�&
���/��7����/�
�
	��$��
�&�
�
	4��	�/
�

��	/
��
���
	�
	�
	�����
	�)
/
��	/��
���
	�
	(��

�

=3�
���
	���	5�
	�&�	�/
�/�
���3
�7��/���
	�>5����
�
�
	�
	��
��?��$3�������&�	�

�'�7���&

4��
��&
���/��7����/
5
�7��/���
	�&�	��'��
/���$��$��
�&�
�
	4��	�/
�

��	/
��
���
	�
	�
	�����
	�)
/
��	/��
���
	�
	(���

�

=3��
	���
���
��
&�
�/��7����	/�&�	�����3
��(��4�

���
��/4���	�
$�
	��	/
����

&�	�/
�@
��/�
�
	(�;7����	/�&�	�/�������3
�3�	��3������
�

	��7
��
	��
��

�
��
33�	������/�
�
	�/�
�&���&�
/
��	�4�/�
	3�	�4��	�/
��	���$�

	��	/
�
�&����

&�	�������
�	��

	�����/
��3
����$��
��
	��7�
	��
	4��$�'���&�	�'��/��

&
���
/�/���5���/
5
��
��
	��7�
	��
	4��$�/�
��
���
&�����7
	�/
����$��7��
�

	
�
	4�����3��
���
��
33�	������/
�&�	�/�
�/�
�
	��$3������
�/�
���3
�

Document 429



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#+�

�

�

�

�

�

� ����	��#�&�	���
�

7��/���
	(�

�

�����5����	�
�����/����	�/
5
��
�������3
������
�
�3�	���	���

	���
�
�&�	�A�

����4 ���7�

�/�'��/
	(��

�

�

�

�

����������
�

����������	
������

���������
���������

�����
�
&
	��>$�����
	�
	��$�'
�3��		
	?�&�	�

	�����$�
���
��3��	/
�5�
3����

�
�
3
	�/����
���
/���$�����3$��
	/�2(6(�'
�35����
/
	��

$��&
��������7��'�

�
/���$(�,��5��	���
�3
�&
���
/
	��/���/�������/
����$�$�7��	�������
�
7���(�0
5
�

&
���
/
	��5��	��	�����	�/���/�������$�����
	����3��/�������3$��
	/�2(6(�

	�

�
5�
3���	��'��
/���$��

$���
�������
	�3���
	�&����0,�������������	��
3
	�	��

�

$���
������(��

2���&
�����
	/
��	/
�
��
/���&
	�'����0,�������	��
3
	�	������
������4�����	�

/�
���3
�7��/���
	�/
����$�$�7��	����	�
���$$
	(�"�7��	�����

	�5

��7
�����
	�
�

���$�/�
���3����/�
�	�
��/��
����7�/�
�
	������
�
7�����	�/�
�
	�3�	�5���
	(��:�
�����

����
����
�3
�&
���
/
	��	�����	�/�����3��7��'��
/���$��/
����$�$�7��	�����

��
�
7����
	��	��'�/�
�
	���	'
5�����(�

�

������
���������

"�7��	�����

	��������/
�/���/�
��
	

�3�	/���'��/���
����3���	���//

	��
�
	�

����
	4�&���
	�
	���5
	(�0
��$�
�7
	����
	�����
����	�����
�
���	
�

��
7����	�
	��	�/
����������
��
������
7
�3�B���
������7

/
	�/
�������9��&����

���
	�

	��
�	����3
���(�0
����$����5

����$����&�����	�
��
	�&�	'
�
�/
�

�7
��$�
3
�'
�3�	�(�6��
	��/
�@
�
/�
5�	/�
�/�����	�����
�>@:;?����/
����$�

��������C�����&�����
	�
	(��

�

���7��
������/
��3
�3���3�
��&�	�/
����$�����
���
���
���	��&�	�/
�

&�3��
5�	/�
�/��	�6
���/
	�	��>,�?�	�(����*#����&����$�7��	���	�
�
�
	�

	�

��C�����
��/��
���
�&����
��
/(����/���
	�/�
��	�/
���	/
�'��/
	��
�������

���
&
	���//
��$�/�
�&�
/
����$�/�
���	�/�
�
	�'��/
	�&
�&�
/
�/����
	��
���	�

&���	�
�/
�&
���/
	�	��&����
��
/
��
���
�	�
���&
�������/
	�>����3
��!�&�	�

6
���/
	�	��>,�?�	�(����*#���?(���

�

�

������
�

=	�7
��
����&�	�/
�)6@��	
�
	���		
	�
	3

�/��
	���	��
����7��'��
/���$����

�
���	���
�
	��$�/
����$�$�7��	����	'
5�����(�0
���	��
���'��/
	��
�	�D�

�/�

/�����
�������������(�;&
��/
����3�����&�	��
����	��
��	/
�5�
3��	�&�	�����5��

�7�
/������
��3��
�����(�����

	�$�7��	��'��/����	�
���$$
	��
$��3�/
5
�

�����
�
��7(����/
����$�$�7��	����	'
5������	

���3�&
�/
�
������
�

	��
	�

��	5�
	�&�	�/
�/�
�
	�
	�/�
���3
�7��/���
	��7��'��
/���$(�=	��
���
&����

�

�/
�
����
	��

$��
	��	�	�
���
����
	�'��/��$�7��	����	�
���	/4�3�	��
	�

��	5�
	�&�	�/
�����'����	��

	�$�7��	��'��/����	�
���	/�/
������
�
�


&
	��

�'��/
	��7�
�
&
	(�0�������

	����
��3����/
��	�
�	
�����

������
�/�

&�	�/
�
�
�
	�����
����	/

�/(���

�

�����	�	�	� ���

=3�'������
��7�/����
	����/
�&�	�/
���	��
�	��
���	�����	��
���'��/
	�

�
	��
	(���3�	��&
�5�
3
	����

	���	��� �	�D�
�&�	�/
5
���	�����	��
��4�

Document 429



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#+�

�

�

�

�

�

� ����	����&�	���
�

/����

	�������������&�	��'�3
�5
(�:�
���
�/�
	������	��
��
&
	�&�	�'
3�

�
����
/��

�/����������������
����3�'�����3
	(�0���	�������
���
���	/
�5�
3�

	����$�7��	���	�
�
�
	��
&��/

�/�5��	(�0
�)6@��5
	/����	��
���&
�&��
	��	����

/��������������(���/�
	����
���
�

	�&
�5�
3��
�/�
	���		
	�

	����	/�	��

�
3
	/��3�	��&�	�/
��	�D�
�
�����
	(��

�

�

�

!������������

=	�&
���	/��
��/
��7�
/
��
	/�
�/�5�
��3�
�&�	��$����
����
	�>����3
��1���������

��
�
	
�'
���
�������
���?�

�

�
0
�E������
��
������&�	�,��	������
�F�3
	4�
0
�G�	���
��&�	�6�3��
5�	/�
�/4�@
5��	�
	�E7���4�
0
�)
/
��	/�
�6�
/�
�
	�@��
	�������
��4�
)��
	��/
5
1�
�(�(�

�

0��(�)(�(�G����
����������������������������������������
������������������������������

�����
������������
�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
���"		����

������
��	�
��

	���
	���
��/
5
��
�����	�4�3�	������		
	�5
��'
3
	�	��&
�5
	/�	��&�	�/
5
����
$�
/��������$������$�
��3�

	��
5'��������$���	/�
	
	(�0
�/�������&
	��	�/
5
����
$����/
�&
�5
	//����(�
�
,
	�/��������
5'��������$��3�	�����	/�
	
	�&������	(�&�(	*�
5'���(�2���

	�/��������
5'��������$���������
��

	�3�7�
�&�	�/
5
����
$��

�����0" �
���	/��$����������

	�3�7�
�7
��7����	�(�
�
����������$�
��3��
5'����'�����3
	4�����������
���	/
��
3
	/
��
5'��������$��	����/
�.��3�/�
	���&����
;	/
�	
�
	/�)
/
��	/4��$/
�	��H���/����
�F�3
	4�7���������#��4�!����0,�F'�
(�2���

	������$�
��3�
�
5'�������������

	�3�7�
�&�	�/
5
����
$��

��
���'��
5'��������$�(�
�
#����������	�����

:

$����&���
	4�3��3�/�	��7����	(�&�(	(�;$�	

���

$�	�������	������
���	���71��!!���#��#��#�>�3���

����
$?(�

�

�

Document 429



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������
�

��������	
��	�
����

������������
����

��������������

������������
����

�

����	���

��	���	�����
	�����

������ ��!!�

"��!!�##��������

�	$�%&'�(	�

�����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#!�

�

�
-�.
�����/�
����������������������������
����

�

�

�

�

�� �� �

�

�
0����1�#+�����#��+�

2
��
$�1�2
�������33�/
��
/���$�

�

�

�

� ����	����&�	���
�

� �

� �

�
����
��

�*�
&���'4�

�

�����
�
&
	��&�	�

	�����$�
���
��3��	/
�5�
3�����
�
3
	�/����
���
/���$�

����3$��
	/�2(6(�'
�35����
/
	��

$��&
��������7�88	��$��

�/
�
������
��&�	�

�'��
/���$(�,��5��	���
�3
�&
���
/
	��/���/�������/
����$�$�7��	�������
�
7���(��

�

"�7��	�����

	�����/
��3
����$(��
��&���3���	��&�	�������9��&����/
�

&�3��
5�	/�
�/�
	�/
�&�
/�
&
����
�/����/�
���3
�7��/���
	��
��/
����$�

$�7��	��'��/
	��
��	���

�/4�
���3���	��'��
/���$�

	��
�������3
������
�
��7�

/�
��
��
33�	���

$���7��'�7���&

�
	�/
�/�
���3
�7��/���
	�/���&�	(��

�

:�
�	��

�����'���/
��
�������3
������
�
��	���/��
	�������3����	��
�������
(�

0����
��������&�	���
7����	���7��
������
��'������7���&

����/�(�;&
��/���

�
������
	�����

/���

$�	������
<	$���

�/(�:�
������	�&�	�����/
������$�
��3
�

&���
���	��&�	��
���
����(��

�

��������������		���
���

=3�
���
	���	5�
	�&�	��'�7���&

�

	�&
���/��7����/�
�
	��$��
�&�
�
	4��	�/
�

��	/
��
���
	�
	�
	�����
	�)
/
��	/��
���
	�
	(��

�

=3�
���
	���	5�
	�&�	�/
�/�
���3
�7��/���
	�>5����
�
�
	�
	��
��?��$3�������&�	�

�'�7���&

4��
��&
���/��7����/
5
�7��/���
	�&�	��'��
/���$��$��
�&�
�
	4��	�/
�

��	/
��
���
	�
	�
	�����
	�)
/
��	/��
���
	�
	(���

�

=3��
	���
���
��
&�
�/��7����	/�&�	�����3
��(��4�

���
��/4���	�
$�
	��	/
����

&�	�/
�@
��/�
�
	(�;7����	/�&�	�/�������3
�3�	��3������
�

	��7
��
	��
��

�
��
33�	������/�
�
	�/�
�&���&�
/
��	�4�/�
	3�	�4��	�/
��	���$�

	��	/
�
�&����

&�	�������
�	��

	�����/
��3
����$��
��
	��7�
	��
	4��$�'���&�	�'��/��

&
���
/�/���5���/
5
��
��
	��7�
	��
	4��$�/�
��
���
&�����7
	�/
����$��7��
�

	
�
	4�����3��
���
��
33�	������/
�&�	�/�
�/�
�
	��$3������
�/�
���3
�

Document 430



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#!�

�

�

�

�

�

� ����	��#�&�	���
�

7��/���
	(�

�

�����5����	�
�����/����	�/
5
��
�������3
������
�
�3�	���	���

	���
�
�&�	�A�

����4 ���7�

�/�'��/
	(��

�

�

�

�

����������
�

����������	
������

���������
���������

�����
�
&
	��>$�����
	�
	��$�'
�3��		
	?�&�	�

	�����$�
���
��3��	/
�5�
3����

�
�
3
	�/����
���
/���$�����3$��
	/�2(6(�'
�35����
/
	��

$��&
��������7��'�

�
/���$(�,��5��	���
�3
�&
���
/
	��/���/�������/
����$�$�7��	�������
�
7���(�0
5
�

&
���
/
	��5��	��	�����	�/���/�������$�����
	����3��/�������3$��
	/�2(6(�

	�

�
5�
3���	��'��
/���$��

$���
�������
	�3���
	�&����0,�������������	��
3
	�	��

�

$���
������(��

2���&
�����
	/
��	/
�
��
/���&
	�'����0,�������	��
3
	�	������
������4�����	�

/�
���3
�7��/���
	�/
����$�$�7��	����	�
���$$
	(�"�7��	�����

	�5

��7
�����
	�
�

���$�/�
���3����/�
�	�
��/��
����7�/�
�
	������
�
7�����	�/�
�
	�3�	�5���
	(��:�
�����

����
����
�3
�&
���
/
	��	�����	�/�����3��7��'��
/���$��/
����$�$�7��	�����

��
�
7����
	��	��'�/�
�
	���	'
5�����(�

�

������
���������

"�7��	�����

	��������/
�/���/�
��
	

�3�	/���'��/���
����3���	���//

	��
�
	�

����
	4�&���
	�
	���5
	(�0
��$�
�7
	����
	�����
����	�����
�
���	
�

��
7����	�
	��	�/
����������
��
������
7
�3�B���
������7

/
	�/
�������9��&����

���
	�

	��
�	����3
���(�0
����$����5

����$����&�����	�
��
	�&�	'
�
�/
�

�7
��$�
3
�'
�3�	�(�6��
	��/
�@
�
/�
5�	/�
�/�����	�����
�>@:;?����/
����$�

��������C�����&�����
	�
	(��

�

���7��
������/
��3
�3���3�
��&�	�/
����$�����
���
���
���	��&�	�/
�

&�3��
5�	/�
�/��	�6
���/
	�	��>,�?�	�(����*#����&����$�7��	���	�
�
�
	�

	�

��C�����
��/��
���
�&����
��
/(����/���
	�/�
��	�/
���	/
�'��/
	��
�������

���
&
	���//
��$�/�
�&�
/
����$�/�
���	�/�
�
	�'��/
	�&
�&�
/
�/����
	��
���	�

&���	�
�/
�&
���/
	�	��&����
��
/
��
���
�	�
���&
�������/
	�>����3
��!�&�	�

6
���/
	�	��>,�?�	�(����*#���?(���

�

�

������
�

=	�7
��
����&�	�/
�)6@��	
�
	���		
	�
	3

�/��
	���	��
����7��'��
/���$����

�
���	���
�
	��$�/
����$�$�7��	����	'
5�����(�0
���	��
���'��/
	��
�	�D�

�/�

/�����
�������������(�;&
��/
����3�����&�	��
����	��
��	/
�5�
3��	�&�	�����5��

�7�
/������
��3��
�����(�����

	�$�7��	��'��/����	�
���$$
	��
$��3�/
5
�

�����
�
��7(����/
����$�$�7��	����	'
5������	

���3�&
�/
�
������
�

	��
	�

��	5�
	�&�	�/
�/�
�
	�
	�/�
���3
�7��/���
	��7��'��
/���$(�=	��
���
&����

�

�/
�
����
	��

$��
	��	�	�
���
����
	�'��/��$�7��	����	�
���	/4�3�	��
	�

��	5�
	�&�	�/
�����'����	��

	�$�7��	��'��/����	�
���	/�/
������
�
�


&
	��

�'��/
	��7�
�
&
	(�0�������

	����
��3����/
��	�
�	
�����

������
�/�

&�	�/
�
�
�
	�����
����	/

�/(���

�

�����	�	�	� ���

=3�'������
��7�/����
	����/
�&�	�/
���	��
�	��
���	�����	��
���'��/
	�

�
	��
	(���3�	��&
�5�
3
	����

	���	��� �	�D�
�&�	�/
5
���	�����	��
��4�

Document 430



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��#!�

�

�

�

�

�

� ����	����&�	���
�

/����

	�������������&�	��'�3
�5
(�:�
���
�/�
	������	��
��
&
	�&�	�'
3�

�
����
/��

�/����������������
����3�'�����3
	(�0���	�������
���
���	/
�5�
3�

	����$�7��	���	�
�
�
	��
&��/

�/�5��	(�0
�)6@��5
	/����	��
���&
�&��
	��	����

/��������������(���/�
	����
���
�

	�&
�5�
3��
�/�
	���		
	�

	����	/�	��

�
3
	/��3�	��&�	�/
��	�D�
�
�����
	(��

�

�

�

!������������

=	�&
���	/��
��/
��7�
/
��
	/�
�/�5�
��3�
�&�	��$����
����
	�>����3
��1���������

��
�
	
�'
���
�������
���?�

�

�
0
�E������
��
������&�	�,��	������
�F�3
	4�
0
�G�	���
��&�	�6�3��
5�	/�
�/4�@
5��	�
	�E7���4�
0
�)
/
��	/�
�6�
/�
�
	�@��
	�������
��4�
)��
	��/
5
1�
�(�(�
�

�

0��(�)(�(�G����
����������������������������������������
������������������������������

�����
������������
�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
���"		����

������
��	�
��

	���
	���
��/
5
��
�����	�4�3�	������		
	�5
��'
3
	�	��&
�5
	/�	��&�	�/
5
����
$�
/��������$������$�
��3�

	��
5'��������$���	/�
	
	(�0
�/�������&
	��	�/
5
����
$����/
�&
�5
	//����(�
�
,
	�/��������
5'��������$��3�	�����	/�
	
	�&������	(�&�(	*�
5'���(�2���

	�/��������
5'��������$���������
��

	�3�7�
�&�	�/
5
����
$��

�����0" �
���	/��$����������

	�3�7�
�7
��7����	�(�
�
����������$�
��3��
5'����'�����3
	4�����������
���	/
��
3
	/
��
5'��������$��	����/
�.��3�/�
	���&����
;	/
�	
�
	/�)
/
��	/4��$/
�	��H���/����
�F�3
	4�7���������#��4�!����0,�F'�
(�2���

	������$�
��3�
�
5'�������������

	�3�7�
�&�	�/
5
����
$��

��
���'��
5'��������$�(�
�
#����������	�����

:

$����&���
	4�3��3�/�	��7����	(�&�(	(�;$�	

���

$�	�������	������
���	���71��!!���#��#��#�>�3���

����
$?(�

�

�

Document 430



Document 431

> Retouradres Postbus ~ 3006 35~0 !IA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Miniscerie 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 opge legd ten aanzien van de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleid ing voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipron il 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 dierl ijke 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 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 2017 als MRL van f ipronil op 
kippeneleren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strate gie 
dlvlslo lurldlschc znkon 
team oostuur lljko 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
3~ t t GG Utr echt 
r>osliJus ~1006 
35~0 !IA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

r 0900 0388 
r 088 7:13 33 3~ 
lnlo@vwa.nl 

Onze rcrcrentie 
I RCNVWII//0 L 7/6527 
17[00/8 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid t~anhcf en onder c van de Wet diereil kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tol: dieren die via voedering, drenking/ 
inademing of een andere vorm van blool:stellincJ een schadelijke stolhebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opqenomc~n, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van cl ie clienèn 
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 vastgcstelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het geiJruik 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 far-macologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

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

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

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

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

Reeallverplichting 

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

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 200 1/82/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

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

dln~clie Strate~}it~ 

divisi<! Juridisdw zttlwn 
tt~am Bestuurlijk(~ 

maatre9elen 

Datum 

Î oHJl)lJ',t 11~; /() J J 

Onz<~ reh~renlie 

l!(CNVW/\1 /0 l I /b ~l / I 

l JfOO/B 
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Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EC) nr. llB/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninq is of rc:~denen her:ft: on1 ddll te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de vocdselvci!iglleidsvoorscllriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensrr1iddel uit de handel t:c nernen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkon-1sti9 van uw bedrijf een overscllrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgclcç]de nlaximurnrcsiduoehc:Jite van fiproni! in 
eieren. Celet op het voorgaande hebt u de volgende vcrplichtinc)cn: 

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

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden genornen; 
3. U dient uw afnemers van voornoernde 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 hooqte 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 oordeel bent clat u geen actie hoeft 
te ondernemen moet u dit melden. Dit kan via het "meldingsformulier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen enjof diervoeders" op 
de website van cle NVWA: wvy_\IY.~ .. O.Y.W_<;J.J ... IJJ- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

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

Celet 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 (EC) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 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. 

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 Strateule 
dlvish~ Juridis<:h(~ ".litl<en 
tettm nestuurlijl<e 

Datum 

On:a~ reft!rt!ntie 

II<CNVWA/ïO J / /(S) I 

J /!"00:-'B 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Wilrcnwetbesluit t3er(~idinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EC) nr. 396/200'3. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (ECi) nr. l/B/2002 di"nt een "xploitanl 
van een levensmiddelenbedrijf die van rnenino is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft inqevoerd, ncproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd l1eeft niet aan de voedsclvci!ighcidsvoorschriftcn 
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 c~en 
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 sarnenhang rnct: 
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). 

elireetic Strate9ie 
dlvisll~ .luridlsdw talwn 
lt!am Bt!sltHirlijlu~ 
rnaatH~Ot~lt~n 

t)atum 

Onze n~ftln~nlit! 

I HC:NVWA/ )() l I /IJ~J) I 

l /I. 00/B 
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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 
Mirriscerie van C:couomische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR5-19 

201741031 

35378804 

1 

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 vooratgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd ot verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter Resultaat 

Fiproni l 0,028 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Meet
onzekerheid' 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zakerr 

Wettelijke 
norm1 

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

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

Dlvlsla Consument llo 
velligheld 
1 nborotorh.1m vorrlet & 
voedselvelligheld 

Dlllum beproavlngsrltpport 
1 augustus 20 1/ 

Beprocvlngsrapport JO 
NVWA/T3/2017/Qfl5-l9 
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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 /Q14-6 

201741019 

31791951 

1 

28 juli 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. 

Divisie Consument & 
ve lligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveil igheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Minis1erie 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. 
' 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 St 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvell igheld 

Dittum beproevingsnipport 
3 1 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/ 2017/Q14-6 

Pagina 2 van 2 



Document 431

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-7 

201741023 

35378775 

1 

28 j uli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale 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 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. 
Oit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Div isie Consument 111 
velligheld 
Lauoratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsr apport ID 
NVWNT3/ 2017/ Q 14-7 

Pagina 2 van 2 



Document 431

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 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-8 

201741027 

31792039 

2 

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 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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fiproni i 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de 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 a Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Olvlsle Consum ent St 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
31 juli 2017 

BeproevlngSrllpport 10 
NVWA/1'3/ 2017/Q 14-8 
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Document 431

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 /QR4· 33 

201741170 

31797016 

21 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedsel vel 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 
I augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,017 

Meet
onzekerheid' 

0,0085 

Nederl andse Voedsel - en 
Warenautori teit 
Miniscerie 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 get!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005. geconsolideerde versie. 
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. 

Divis ie Consument llo 
v elligheld 
Laborntorlum voeder & 
voedselvelligheld 

011tum beproevingsnipport 
I augustus 20 17 

Beproevingsnipport IO 
NVWA/T3/ 20 17/QR4-33 

Pagina 2 van 2 



Document 431

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 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-34 

201741171 

31797024 

22 

28 juli 2017 

29juli 2017 

29 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 Con sumen t 8o 
ve ll igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproev ingsnipport 
l augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronîl 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheid1 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

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

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/20 I 7/QR4-34 

Pagina 2 van 2 



Document 431

Directie Handhaven 

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 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-35 

201741172 

31796988 

23 

28 juli 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 schriftelij ke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

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 

Dat um beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,013 

Meet
onzekerheld1 

0,0065 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Min iscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 !Jij 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 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 
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. 

Divis ie Consument & 

velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/T3/2017/QR4-35 

Pagina 2 van 2 



Document 431

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-37 

201741174 

31796996 

24 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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. 

Divisie Cons ument 8& 
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. nl 

Datum beprocvlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q} 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,016 

Meet
onzekerheid' 

0,0080 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

OordeeiJ 

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, 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 81 
velligheld 
Laboratorlulll voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/ 2017/QR4-37 

Pagina 2 van 2 



Document 431

Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Team leider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-26 

201741158 

35388498 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consumen t 8o 
velligheld 
Laboratorium 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 beproev lngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederl andse Voedsel - en 
Ware nautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor kc 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) ~1axlmale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproev lngsrapport JO 
NVWNTJ/ 2017/QlS-26 
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Document 431

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 
Miuiscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-25 

201741153 

35388455 

Stal 1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

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 oereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consumen t & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 201 7 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie van Economische Zakeli 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!Kpandeerde 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 laboratortum 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 81 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproev lngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/Q1 5-25 
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Document 431

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 
Warenautorilcil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Ql4-40 

201741155 

35388420 

Stal4 

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 & 
ve lligheld 
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. wagenlngenll!lvwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke 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 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 rneetmethode(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 
Lauoratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Daturn beprocv lngsrapport 
31 juli 2017 

Bcproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/ Ql4-40 
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Document 431

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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / Q15-32 

201741154 

35388439 

Stal 4 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29juli2017 

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. 

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 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid• 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k • 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde 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 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 toepasslngsgeiJied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • AfwiJkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, n iet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
LaiJoratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum baproevlngsr apport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/TJ/2017/QlS-32 
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Document 431

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 Ecorromische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-27 

201741159 

35388463 

Stal 5 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

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 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 431

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel · en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, 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 rnet het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de met hode, 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 111 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q15-27 
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Document 432

> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0028 

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 bedri jf is een afvoerverbod van t oepassing voor pluimvee en de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig daarvan . Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en al le dierlijke (bij)producten daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https : //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il -in-eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

Drs. N.G. a1j 
Divisiehoofd JSJe Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~ andse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspocllo 

Cotharljncnlng(•l •,<) 

35 1 I GG Utrecht 
Postbus 11300(;) 
35110 1111 Utrc ht 

Contact 
Klantcontactccntrunl 

T 0900 0388 
r 088 123 33 JIJ 

Onze reforont lo: 
TRCNVWfl/20 1 7/ /009 
17[0028 



Document 432

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 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-26R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-26 

201741158 

35388498 

3 

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. 

Divisie Consume nt e. 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedsel velligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 we waoentnoen 
t>ostbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beprocv lngs rapport 
15 augustus 20J7 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 432

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Min is1erie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebru ikt een dekklngsfactor k ~ 2 biJ de berekening van de geêx;>andeerde m eetonzekerheld 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 behandel ing 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 
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 meetmet hode(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. 

Divis ie Cons un1e11t llo 
velligheld 
Laborotorlu m vo~do • & 
vocdsclvcllly hcld 

Dilturn bc p roevlno•r!lpport 
15 augustu s 201 / 

Bcproevlngl rl'lpport 10 
NVWA/TJ/20 17/Q I 5· , 6R 
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Document 432

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- 25R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-25 

201741153 

35388455 

Stal 1 

28 ju li 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consume nt a. 
velligheld 
Lnborotorlurn voeder & 
voedsolvellig held 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WO 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 pilginQ's 
2 
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Document 432

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k~ 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
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 norm en. 

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• lc Conaun•cnlllt 
vell igheld 
Laboratorium vot1dm & 
vocd&clvclllghold 

Datum boproovlngarll t)Vort 
15 8UQUSlU~ ,017 

Beprocvlng,rllpport l D 
NVWII/T3/20 l7/Q 15· 15R 
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Document 432

Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Team leider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenaulOriteil 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-32R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-32 

201741154 

35388439 

Stal 4 

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 Consume nt Ir. 
velligheld 
Laboratorium voeder 1'1. 

voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal p3glna's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet~ 

onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel~ en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals 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 schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Con1ument 8o 
velligheld 
Laboratorlu m VOt'<ior & 
voedselvell igheld 

Ditturn beprocvlngsrnpport 
15 auoustu:.. 201 1 

Beproevingsnipport I D 
NVWA/T3/2017/Q15· 32R 
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Directie 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 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori leil 
Miuis!erie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-27R 
Rectifica tie NVWA/T3/2017 /Q15-27 

201741159 

35388463 

Stal 5 

28 j uli 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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consument a 
velligheld 
Laborotorlum voeder & 
voedselvel ligheld 

Vitae, gebou w 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

1 
F 070 757 32 99 
vwa. wagenlngcn@vwa. nl 

Da tum beproevlngsrappor t 
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' 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Mirr is!erie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandcerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte 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. 

Olvl• l c Consument llo 
vell ig held 
Laboratorium voerlco & 
vocdsclvelllghcl<l 

Oatum beproevingirtop port 
15 augustus 70 1/ 

Bcprocvlngsrapport 10 
NVWNT3/20 17/Q 15· 27R 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbeslu it maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 2 augustu s 20 17 bericht ik u hel 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 Lim iet (MRL) .9 Hiermee 
is het vermoed en 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 dier lijke 
(b ij)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)  en 
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 geïnfo rmeerd . 

In dit besluit wordt het verbod nader toegelicht. Vcrder zijn op dit verbod t wee 
nieuwe uilzonderingen van toepassing. Dit zijn de afvoer van kadavers van 
pluimvee naar een cloor de m inister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in hel kader van de wettelijke verpl ichting monitoring en afvoer van 
ka rkassen en monsters naar een laborat or ium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. 
De grondslag en motivering wot den aangevuld . Vcrder leest u in dit besluit hoe de 
m aalregelen opgeheven kunnen worden . 

• , M IH v<Jn f<pron<l op kippcnelc•cn 1~ <' Cl\ wacHdc viln 0,005 mg/kg. 

dircello Handha ven 
divisie Inspectie 

Catlw< ljnc~lngcl ~9 

35 I I GG Utrecht 
rostbus 43006 
35110 AA Utrecht 

contact 
KlantCOIItilCtCCIIti iiiTl 

T 0900 0388 
r 088 723 33 3'1 

Onze refer entie: 
NVWA/20 t ///10':> 
1/[0028 
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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 beslult is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrij f 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 plu imvee die in het kader van de 
verontreiniging met fiproni l zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monst ers 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 laborato rium 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 
afvoere n van karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Le 012, 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 
ve rontreiniging met f iproni l. 

Hoe ko mt 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 frpronil 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 
Jillps: Uwww, ovwa . ol/onderwerruillL_bioçi.Qe.Dlfi proni l - i n -~ieren/fipronil -vraqen-en

a ntwoor.Q_e o_-g~blokkeerde~d rjjven . 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvul ling op de grondslag genoemd in Llc eerde re~ besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op artikel 5. 12 van de Wet dieren. 

directie Handhaven 
divisie Inspecllo 

Datum 
1/ augustus 20 1/ 

On ze referentie 
NVWII/iO l//7 1 OS 
1/[0028 
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Dierlijke (bij)producl"en acwmerken als Catcqorie·· 1·· mat:eriarJI 
De dierlijke (bij)productcn afkomstig van uw bedrijf worden aa110ernerkt als 
categorie 1 materfaal voorzover die dierlijke (bij)productcn residuen !Jevat:t:en van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL. overschrijden die i~.:; vastoesteld voor 
deze dierlijke (i)ij)producten (artikel 8, aanhef'"' onder d van Verorclcninq (FC) 
nr. 1069/2009 10

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wctt:clijkc vcrpliclltinqcn. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest: van h0~t: p!tJimvec aanweziq is 
wordt de mest van pluilrwee op uw bedrijf a;.moemerkt als ca\"eqoric·· .1. ··mat:eridéll. 

U dient deze mest: af te voeren naar het verwerkinqsbedri.il UMC Moerdijk. 

De Staatssecretaris van [conornische Zakc:n, 
Nan1cns deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Ma1j 
Divisiehoofd van äe divisie inspectie, onderdeel vr."'n directie llandl?avc-:n, van tie 
Nederlandse Voedsel-· en Warenautoriteit 

Bezwaar 

Ah u ilt'l IW'l t'l'll~; twnt !llC't de!t' tw~;l1~>~,111q, kunt u llii"111Cll 11'~ weken na VCI/Cndin\) van de/(~ bncl 

dl~)itaal of :-,ciHiftcll)k een lit"·;w;.lill"'-;clmft intl1Cil('l1. De cl<.llllll"t bovvnildll dc•;e brief b de vcucnddatum. 

I L'il cli9ilildl llC/VVi'lill ~.Chllll ktll\1 U 11\rlH:fWI\ V li-l lrH)Il.l VO.Ill/l!t'IW<ûll. 111J CC II <liqi!.<J(ll [)C/VVilil!"SCilrifl ~tuur\ 

u <:en kopie v;1n dt~/e bll('f 111Ce <·liS Pl)r-tw~.tand of u ~-.tutJrt {'en kop1c per po~;t na. 

Al•; u ~;ch1 ifl<•lrJk bc;w;J,1r w11\ 1n<Jkcn, slulHI u het Oildl'rlckt'IHlc bc/WéWISCilr ift llili.ll" de Rijksdienst voor 

Olld<'l nemend Nct"k'rland, iJidCI1119 .ltll idi:.,Cilc laken, pv,\IHb 40? 19, 800·1 IX Zwolle. Br.J een sclmftclijk 

IK~/Wi\<11 ~.111111 \ IJ <"1'11 kopie Vill'l di'/C llrid 11\1'(' m('( UW IW/Wili'li";,Chlil\. 

l(o Vf-IOid!.'!lll'lq (I()) lH 10()')/)001) Vdlllwl ltH\)PI'C'~; l'<lil('f1\\·n\ t'll dl' l{dad Villl /} oklobCI )0()9 \o\ 

Vil',(<,( t'ilill\J Vd!1 1)\:/0ildhr·HhVOOI ',(I \lil\ ('I I 111/."lkC (!11'\ V OOI ll\1'11:-,('lijkC ( Oll~,lJ1np11C i)('>;j ('nldf' diCi"IIJkC' 

bi.JpiUdw ten en ;llqclvtdr· IJ1Ud1Jcll'lll'l1 \ut illlit'"!dunq v,m V\.'füld<.'IJIIH) (!.C) 1H· 1 //'"l/)00/ (vcro1dC:111119 
iJI('dijkl' !Jij pi ()IJtJ(! 1'1\) 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

D<tltHil 

1/diJ(j(l~.tu:;){))/ 

Onze referentie 
NVWA/"JO I// J I O'J 
1/1 00/B 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fiproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-..."""":.tt.- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg 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) .1 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het plu imvee van uw bedrijf de schade lijke 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 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 bepaalde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd . 

In dit besluit wordt het verbod nader t oegelicht. 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 verpli chting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f iproni l. 

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

directie HandhAven 
divis ie Inspectie 

Catharljncslngel ~9 
3511 GG Utrecl11 
Postbus 43006 
351\0 1111 Utrech t 

Contact 
Klantcontact centrunl 

T 0900· 0388 
r 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0028 
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De grondslag en motivering worden aangevuld. Vcrder leest u in dit bcsiLnt hoc clc 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit vcrbod blijft qcldcn op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit is opqeheven. 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 afvoervcrbod 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: (/www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in -eieren/fi proni I-vragen-en
antwoorden -ge bI o kkee rd e-bed rijven. 

dln~clit} 11<HHihaven 
dlvl~le Inspeeli(l 

Datum 
}1 iHHjU~;tii',)()J/ 

On;w n~ferentin 
NVWA//Ol//110~) 

l/1'00)/l 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn clc 
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 rnaterlaai 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, aanl1ef en onder d van Verordeninq (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 rnest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categoric-l··materiaal. 
U dient deze rnest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC MoerdiJk. 

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

\Drs. N.G. M
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

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

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

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

directie Hilndhav(Jil 
divisie Inspectl1~ 

Datum 
) l illH)\!SlUS JO 1 I 

onze referenth~ 
NVWfl/!01///lO'J 

l/1 OOJB 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 /IA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fiproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervol g 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). 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 dier lijke 
(bij) producten afkomstig van uw plu imvee 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 bedri jf 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, eie ren of mest vanwege 
monsteruitslagen . Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaa lde 
sta l/ bepaa lde sta llen bent u eerder geïnformeerd. 

In dit besluit wordt het verbod nader t oegelicht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing. Dit zijn 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 verplichting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f ipronil. 

1 MRL van fipronil op k ippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg . 
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De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit lwe 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 opcJeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft geleien, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een cl oor cle 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 cle reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in cle 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: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 
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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 5.1.2 van de Wet dieren. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken ais Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastç)esteld 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 verpliclltingen. 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 13MC Moerdijk. 

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

N 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.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bestand of u stuurt een kopie per post na. 

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

2 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 Af\ 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 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). 1 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 t e brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

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

Mogelijk dat een of meerdere 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 t oegeli cht. 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. 
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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 verboel 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 
htt~.LL\\1\'LI!i_. n vw a. n Ij o nd_!e rV;'crp~_bj acid en /fi pro n i 1- in -eiere nLfipr.Q!J.Üc vrag ef}ce n.: 
i!Dt\VOoHLe_f1.:Q-"blokkeerde-bggJ:Ül!_!eJl. 
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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- mat·eriaal 
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 Verordeninn (EG) 
nr. 1069/20092

). 

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

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

Drs./N.G. MaiÎ 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

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

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

2 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
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 fiproni l 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 bedrij f 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 t en aanzien van een bepaa lde 
stal/ bepaalde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

I n dit besluit wordt het verbod nader toegel icht. 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 fiproni l op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharljncslngel ~9 
3~ 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'1 0 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcen trum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7105 
17E0028 

Pagina 1 van 3 



Document 437

De grondslag en motivering worden aanqcvulcl. Vcrder 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 qelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit is op<Jeheven. 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 verwerkings!Jedrijf 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: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil-i n -eieren/fipron i I-vragen-en
antwoorden-ge blokkeerde-bed rijven. 
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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 S.1.2 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 categoric-l··rnatcriaal. 
U dient deze rnest 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.nfjbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bestand of u stuurt een kopie per post na. 

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

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

dlnKtitl Handhavt~n 
divisie Inspeetic 

Datum 
')] iHI\}ll';\w, )()I I 

Onze refercnti<~ 
NVW/\/)01 1//10') 

l/1 OOJH 

Pagina 3 van 3 



Document 438

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~:a.wo~ 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 f iproni l 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 dierlij 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 zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing t en aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaa lde stallen bent u eerder geïnformeerd. 

I n 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 verpli chting monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f ipron il. 

1 MRL van fipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mgjkg. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

CatharljllCSingcl 59 
3511 GG Ut recht 
Postbus 113006 
35110 1111 Utrech t 

Contact 
Klantcont acteen tnun 

r o9oo-o3ss 
r osa 2?3 33 311 

Onze referentie: 
NVWA/20 1 7/7105 
17E0028 
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De grondslag en motivering worden aanqevuld. Verder leest u in dit: besluit lloe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verl)od blijft qcldr'n op 
uw bedrijf totdat het verbod door miclclel van een nieuw besluit is opgel1even. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de~ dierlijke 
(bij) producten van uw bedrijf zijn afnevoerd 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 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipron il-in-eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden -geb I okkeerde-bed rijven. 

direct i<~ li<mdhavml 
dlvish! Inspc~ctit! 

Datum 
J! dli!Jll'·tw, JOl I 

Onze ref(~n~ntit! 

NVW/\fJOl///10~~ 

l/LOO/H 

Pagina 2 van 3 



Document 438

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· J • materiaal 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aan<Jemerkt 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 cl van Verordening (EG) 
nr. 1069/20092

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie·l·materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

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

Drs: N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel· en Warenautoriteit 

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

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

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

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

din!cli(! Handh;W(lll 
divisie Inspectlt~ 

Diltum 
) l (HI(jll~;t ll~, )() l I 

Onze referentll! 
NVWA/)0 I/ /IJ D'_, 
1/FOO)B 
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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
en UBN met kipnummer een verbod opgelegd op het afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland bre an 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 11 en 12 en KIP-nummer  stal 41. In deze brief leest 
u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 22 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 11 en 12 en KIP-nummer  stal 41 op. Dit 
betekent dat u uw pluimvee, afkomstig uit de vorengenoemde stal(len) weer mag 
afvoeren van uw bedrijf en in de handel mag brengen 1 • Deze stallen zijn hierdoor 
gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

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

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 068 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7306 
17 E0028 
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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 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. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
24 augustus 2017 

Onze referentie 

NVWA/20 17/7306/17E0028 
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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 I onderwerpen/biocide n/fi pron i 1-i n-e i ere n/fi pro ni I-vragen-en
antwoorden-qeblokkeerde-bedrijven. 

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

Drs 
Dj isiehoofd van de divisie Inspe tie, onde(deel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/ 

Bezwaar 
Als u heJ_.niet,een-s!Jelit met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
.digltiàl 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 
24 augustus 2017 

Onze referentie 

NVWA/20 17 /7306/17E0028 
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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 /Q36-19 

201743949 

31576408 

11 

16 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

kip 

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 & 
veiligheid 
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! ng en@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm1 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg Conform 

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 Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkel12, 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 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument 8t 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /Q36-19 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3 540 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 

NVWNT3/2017 /Q36-21 

201743950 

31576416 

12 

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.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronif 

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 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, geconsolldeerde 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 & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
18 augustus 2017 

Beproevingsrapport ID 
NVWA/H/2017 /Q36-21 
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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 /Q36-23 

201743952 

31576424 

41 

16 augustus 2017 

17 augustus 2017 

17 augustus 2017 

kip 

NL 

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

Divisie Consument & 
veiligheld 
Laboratorium voeder & 
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 beproevingsnipport 
18 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter Resultaat 
Meet .. 
onzekerheid1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm2 

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 Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel12, eerste lid, 
zoals 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 & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevingsrapport 
18 augustus 2017 

Beproevingsrapport lD 
NVWA/T3/2017/Q36~23 

Pagina 2 van 2 



Document 440

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:29 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0028 

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  en UBN met KIP
nummer 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. nvw a. n 1/ onderwerpen/biociden /fi pron i 1- in -eiere n/fi proni I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
_...--NameTI5deze

Divisiehoofd v n directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsei-_.I"D-Warêriáutoriteit 

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/ 
17E0028 
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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 201743944-V-22-08-2017 15:54 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

31825881 

16-08-2017 

11 

16-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend 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 

201743944.V-22-ClS.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 



Document 440

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 31825881 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 

201743944-V-22-08-2017 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 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201743948-V-22-08-2017 15:54 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31825891 

16-08-2017 

12 

16-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

201743948.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 ~A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 



Document 440

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 31825891 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 

201743948-V-22-0S-2017 1$:54 

Pagina 2 van 2 

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

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201743951-V-22-08-201715:54 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31825929 

16-08-2017 

41 

16-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend 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@W{a.nl 

Onze Referentie 

201743951.V-22-0S-2{117 15:54 

Datum 

22·08·2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 31825929 

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 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
22-08-2017 

Onze Referentie 

201743951-V-22-06-2017 1S:S4 

Pagina 2 van 2 

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



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 3 

 Naam bedrijf     

UBN-nummer  

Datum ruiming  29-08-2017  Aantal stallen  1x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke    Aanwezig, naam ?   
  

Situatietekening bedrijf   

 
  

Bijzonderheden 
-  Vorige week andere stal geruimd   

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Biologisch  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren  53 w Aantal dieren    11.000     stuks 

Afmetingen   L=  86, m         B=  10 m             H zijwand =   2,32 m              H nok=     4.57 m                   

Inhoud stal      2975  m³                        afmetingen ter plaatse  opgenomen    

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 7.45 uur Afdichting klaar 8.45 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZW 

Buiten temp 23 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5  m 

Start inlaat CO2  9.07 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 9.15  uur      

Tijdstip 45 % CO₂    9.25 uur Tot tijdstip 9.55 uur 

Einde inlaat CO₂ 9.27  uur    

Tijdstip betreding stallen    10.15  uur              

Document 441



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 3 

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         11.00                       uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   Aanwezig,  naam ?  

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 Gelijkmatige verdeling van dieren in stallen na afloop  

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

24.3  26.3  
 

Meetgrafiek 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 3 van 3 

  

 

Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
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Document 442

> Retouradres Postbus '13006 3540 All Utrecht 

Datum: 14 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
~~e.. Warenautoriteit 

Ministerie van lJconomische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek stalnummers niet gelijk 17E0028 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 29 augustus 2017, NVWA/ 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 sta l 2. 

Op uw bedrij f zijn de verschi llende stallen meerdere keren bemonsterd. Naar nu is 
gebleken is bij het registreren van de gegevens niet in al le gevallen een gelijke 
nummering van de sta llen aangehouden. Hierdoor ontstaat er onduidelij kheid 
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. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Ins · , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedse - arenautoriteit 

dlroctlo Hnnd h1w on 
d ivisie l n spoc.ll 

Cuthar l jnc~lng I •,<) 

3!1 11 GG Utr Ctltt 
PostiJu~ '13006 
3!> '1 0 1111 Ut rec. ht 

Contact 
Klantcontactcc •H• urn 

1 0900 OJOO 
r ooo n3 33 "' '~ 

Onze r ofcrcntlo: 
NVWfl/ 2 0 I 1/7/ J(l/ 
171:0020 



Document 442

> Retouradres Postbus 144 0700 A C Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Ncdctlandsc Voedsel en 
Warcnautot itcit 
Miniswric van fconollliscllc Zakl'll 

Analyserapport 201743948-V-07-09-201 f 08.4!> 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31825891 

16-08-2017 

2 

16-08-2017 

17-08-2017 

mest 

NL 

Dil rapport vervangt integraal hel rapport met referentie: 201743948-V-22-08-2017 15:54 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resul!aten hebben Uilsluitend belf'ekklng op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster 

OlviRIO LnlJorotorlro 

Aldollno Voodor < '" vcmd rml 
volllghold & produ( tvnllluhnht 

Vlloo. Oobouw I ~ . I 
Akkormontobos 4 
6/06WO Wngonh lij<ur 
Pootbuo 144 
6700 AC Wngonhllflll« 
WWW IIVWA 111 

ConlOetpersoon 

r
vwo wagonhrgon~.t,lvwo nl 

Onto Roforontlo 

?tH 7<1.W<t8 V·OI 00 #"Cll f (111 ot '• 

Datum 

01·09·70 1{ 

Bijlogen 

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

Monsternurnmer: 31825891 

CHE01-WV64n.v4 Bepalinn van bnstrijdinnsmiddel OuL.C11F:!~S 11101 TQ--MS/MS 

IJ arameter l~esu!!aal 

!ipronil (som) niet aanqntoond 

Irtformatie o~er de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrac11tgeve1 biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

1\ldolll\<j VoJod•H til! I'Ond ,.,I 

vnlllq!l<!id ,'i. pl•l•h n.!v"lli!Jill>id 

l)allllll 

OI O!J·/01/ 

01110 1\olmolllin 

.'1>11·1 1'1·\ri V f)/ f)ll ;q \ I 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaartcle schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenziJ in zijn 
ge11ee1 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0028 

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 va hadelijke 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/biacid e n/fi p ron i 1- in -eieren/fi pro n i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De MjnistervanEeonomische Zaken, 
Namens deze: 

r .N.G.Mal
Divisiehoofd Yf!JJ-de-dtV/sie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

-~erla7rc!Se Voedsel- 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 
17E0028 
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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 201750499-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35388279 

15-09-2017 

Stal 21 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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.nf 

contactpersoon 

T
F 070 757 32 gg 

vwa.wageningen@vwa.nl 

Onze Referentie 

201750499-V-19-09-2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke loostemming van het NltNA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 



Document 443

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19{)9-2017 

Onze Referentie 
20175049'9-V-19·09-2017 15,29 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 35388279 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <
4> 

zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.0098 mg/kg ± 0,0049 mg/kg 0,005 mg/kg CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

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: 
Confonn =Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel 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. 
Oit 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 201750500-V-19-09-201715:29 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35388244 

017 

stal22 

18-09-2017 

18-09-2017 

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.ni 

Onze Referentie 

:201750500.V-19..0S..:2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

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 
geheet 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
1g-09-2017 

Onze Referentie 

201750500.V·19-09-2017 1S:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35388244 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel (41 

zekerheid (11 Norm (21 

fipronil (som) 0.017 mgfkg ± 0,009 mgfkg 0,005 mgfkg NIET CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

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

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 3g6J2005 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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Document 443

> 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 201750501-V-19-09-201715:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35388260 

15-09-2017 

stal 23 

18-09-2017 

18-09-2017 

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 

201750501-V-19.()9-2017 15:29 

Datum 

19-09~2017 

Bijlagen 

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

AfdelingVoederwen voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19·09·2017 

Onze Referentie 

201750501·V·19·09-2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35388260 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.0070 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,0035 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 121 

0,005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) legenda Meetonzekerheid: 

Oordeel 141 

CONFORM 

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

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a w Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b w 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 NVINA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWJA 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 201750502-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35428162 

15-09-2017 

stal 24 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het 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 gg 
vwa.wageningen@vwa.nl 

Onze Referentie 

201750502-V-19-09-2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 

2C1750502-V-19-09.2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35428162 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel (4l 
zekerheid (lJ Norm (2J 

fipronil {som) 0.0066 mgfkg ± 0,0033 mglkg 0,005 mg!kg CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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) 1881!2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Urniet 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. Onde12ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

lnfonnatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA taboratorium worden opgevraagd. 
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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> 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) 21, 23 en 24. 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal(len) 22. 
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 21, 23 en 24 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkom n 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 residu limiet. 

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 
17E0028 
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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 

Onze referentie 
NVWA/2017/8148 
17E0028 
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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-i-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. n 1/ onderwerpen /biociden/fi pron i 1-i n-e i eren/fi pron i 1-vragen-e n
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

<e0M1iinnT!i sitt:ëe:Cr\v~aïiniEEocoDl'Toolische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Bezwaar 

fJ ctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
arenautoriteit 

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 Inspeetlei 

Datum 
29 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/8148 
17E0028 
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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 201750499-V-19-09-201715:29 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35388279 

15-09-2017 

Stal21 

18-09-2017 

18-09-2017 

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 

2<1175041'19-V-19·0~2<117 15:29 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 
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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 
19·09·2017 

Onze Referentie 

201750499·V·19-0S.2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35388279 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.0098 mg/kg 

Meeton· 
zekerheid Pl 

± 0,0049 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 12l 

0,005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

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

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a· Maximate 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 NWo/A laboratorium worden opgevraagd. 
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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> 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 201750501-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35388260 

15-09-2017 

stal23 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

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 

201750501-V-19-09-2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 
201750501-V-1Nl9-2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35388260 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel 14> 
zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.0070 mg/kg ± 0,0035 mg/kg 0,005 mg/kg CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
Oe NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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 geëffectueerd 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 taboratorium worden opgevraagd. 
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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> 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 201750502-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35428162 

15-09-2017 

stal 24 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 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.nl 

Onze Referentie 

201750502-V-1 9..09-2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

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 444

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 
201750502-V-19-011-2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35428162 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel 14
> 

zekerheid (I) Norm 12) 

fipronil {som) 0.0066 mg/kg ± 0,0033 mg/kg 0,005 mglkg CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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 Artikel 12, 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 meetmelhode{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, tem:ij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 29 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 5. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 21 augustus 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee 
van KIP-nummer(s) , stal 5 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, afkomstig 
uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag 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 
17E0069 
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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 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 pron i 1- i n-eieren/fi pron i I-vragen-en
a ntwoo rden-g e blokkeerde-bedrijven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
ame·ns·ae~--

D visiehoofd van de_d}•:i~tiaspeetié, onderdeel van directie Handhaven, van de 
. ~c/andse-Voe'dsel- en Warenautonte1t 

~~ Bezvvaar 
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 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 
29 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17E0069 
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Directie Handhaven 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017/Q29-5 

201743307 

31844142 

5 

11 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kip 

NL 

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

Divisie Consument Ik 
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. nl 

Datum beproevlngsrappott 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Flpronil 

Vlees n.a. 

Lever <LOQ 

1 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 ge!!xpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het 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 Bt 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /Q29-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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q29-7 

201743308 

31844150 

4 

11 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kip 

NL 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet .. 
onzekerheld 1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever 0.018 0.009 

1 legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm2 

0,005 mg/kg Conform 

0,005 mg/kg 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 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. Onder:zochte 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 & 
veiligheid 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevingsrapport 
16 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q29-7 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 19 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0069 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedse l- en 
-..~ ... Warenautoriteit 

Ministerie van Economisclre Zaken 

I nspecteurs 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 stuu r ik u de 
uitslag van de monsterana lyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf is fiproni l aangetoond. Hierdoor wordt 
de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie- 1-materiaal. U 
dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerd ijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierlij ke 
(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 te laten heffen. Op de websi t e van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https :1/www. nvwa. nl /onde rwerpen/biociden/fipron il-in-eieren/fipronil- vragen -en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

----. 
_De-Minist er van Economische Zal?en 
Namens deze: 

. N.G. Maij 
DivisiehQ9.[d-v·ët e ivisie I nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

/ eeterfáiJdse Voedsel- en Warenautoriteit 

directie HilncJhtw n 
divisie Inspe t lo 

CothnrljiiC".Irl{J(tl '1'l 
3!> 11 GG Utr O<.hl 
t>ostbu"- t1 JOOG 
3!>40 1111 Utrc hl 

Contact 
Klantcon toetee rllrurn 

l 0900 0360 
F ooo n3 33 3'1 

Onze rc fc rc n tlu: 
rtl.CNVWII/70 I 1/1000/ 
17(0069 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Minis[erie van Economische Za keu 

Analyserapport 201750303-V- 18-09-2017 09:10 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35378564 

Datum monstername: 14-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 04 

Datum monsterontvangst: 15-09-2017 

Datum start analyse: 15-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlolo Lnborntorlu 
AfdOIIIIQ Voodor· 0 t 1 V(HIIIIIItl 
volllohold & proctuo tvuiii1JIIuld 

Vlloo, Oobouw 1?3 
AkkOrll100IOb08 4 

6706WB Wogonln!JCll1 
Postbus 144 

6700 AC Wagonlllfto•• 
www.nvwo.ni 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwo.wogonlngon@ vwo .111 

Onze Roforo11110 
?O il60303.V· I60~ l'O II ~ 10 

Datum 

18·09-20 11 

Bijlagen 
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Aldolill\) Vol!lllll tlll V•lo<l,;ol 

vniii!Jhllld /'!. pwdiH IVPIIiqlund 

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35378564 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bostrijdinqsmiddol QuEChE::Hs mot TCJ·MS/MS 

I") arameter He~>ullaat 

fipronil (som) 

Monton·· 
zekerheid (!J 

:l: 0,012 mglk(J 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdinnsmiddc! OuECt1EHS mot LC-·MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitmz (som) niol aan(Joloond 

·--············-··· 
1) Legenda Meetonzekerhcid: 

Datum 

lll-0\J·?Ol/ 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k:::2 bij de berekening van de geöxpandeerde meetonzekerheid van hel gerapp011<1erde resul!ual 

lnformalie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NIM/A laboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemmir~g van het NIM/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 
Minisceric van Economische Zaken 

Analyserapport 201750304-V-18-09-2017 09:10 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35378599 

14-09-2017 

05 

15-09-2017 

15-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde re suilalen hebben uilslui tend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 

Dlvlolo I nlJOri otorln 
Afdollno voodor· o n vOI!(f" ul 
volllghold & produo tvoiii{Jholtf 

V lino. Go bouw 1 ?::l 
Akkormonloboo 4 
GI OOWO Wngonln f)OII 
Pootbus 144 
6700 AC Wogonln(Jun 
www.nW~o . nl 

Contoctporooon 

T
F 070 757 32 99 
vwo.wogonlngon@vwn rol 

0 1110 Rororontlo 

?01150304·V· IO 00 ?011 00 10 

Datum 

18·09-2017 

Oljlagon 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35378599 

CH!ë01-WV649.v4 Bepaling van i)estrijclinosmi<l<lel QuEChi'HS mot TCl-MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

lipronil (som) 0.041 mglk(l 

Meet on· 
zekerheid (IJ 

········································ 

± 0,020 mglkg 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrij<lmgsmi<l<lel Qu[ChEHS rnet LCMS/MS 

Parameter Hesuitaal 

<Hllitrilz (som) niet aangt:loond 

---·-·--·---------
1) legGnda MeGtonZGkGrheid 

llivhlo I niHJ1lllo1i;q 

Aldnliii~J Vuod111 nn voo<h"l 
Vlliii\)IIIIÎII /1. j)liidll •.IV<IÎii!)IHii<J 

J)ahl!l\ 

11HIII ;JOl/ 

l)ll/O l{ofolorllin 

De NVWA gebruikt een dekkingslaeter k=2 bij de berekening van de geèxp<mdeerde meetonzekerheid van het gerapporteerd!! resultaat 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium word er~ opge~raagd. 

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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Document 448

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 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 schadel ijke stof fipronil is 
t oegepast. 

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

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

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

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw 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 ve rzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa.n l, 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. 

directie St rategie 
d iv isie Jur idische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0368 
F 088 223 33 34 
lnfo@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0069 
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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 voederin(J, drenking, 
inademing of een andere vorm van illootstellin9 een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt: vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
llet gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekkin9 tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
te;un Bestuurlijke 
nlélalregelen 

Datum 

'I auqw;lus :>017 

Onzt! referentie 

!HCNVWA/20 17 /65)7 

Fiproni! is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt t'IUJ069 

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 llet gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden geilouden 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(20og'· 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) 
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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 on1 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 cicren 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: 

dlre<:lle Strategie 
divisie Juridische zaken 
team 8e5tuurlijke 
ma;~treg(~len 

Datum 

<) iHI(JW;ltJS /{) 17 

Onze referentie 

l'HCNVWA/20 17 /6~)21 

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 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.nYWil.nJ - melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming zijn in 
Verorden·rng (EG) nr. 396/20056 maximumgehalten aan bestr"rjdingsmiddelen
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 Verorden·1ng (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 !I Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i.o. 

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

Bezwaar 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

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

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

directie Str;1tegie 
divisie Juridische :mken 
team Bestuurlijke 
ll1ili1lregelen 

Datum 

1 iH!9liSlW; ï()!'l 

Onz(~ referentie 

1 RCNVWA//0 l'l/6~)7/ 
l /U}()[)~) 
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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 
Warenauloriteil 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q15-14 

201741044 

35518280 

Opfokstal 4 

28 juli 2017 

29 j uli 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 a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pag ina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 448

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

1,2 

Meet
onzekerheld1 

0,60 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miuisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norml 

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. 
3 Legenda Oordeel 
Conform a Niet afwijkend. Onderzochte monst er 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 beproevingsrapport 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 & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q 15· 14 
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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/Q15-15 

201741047 

35518264 

Opfokstal 5 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,64 

Meet
onzekerheid1 

0,32 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min iscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

Oe 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 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 
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 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/ Ql5- 15 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori te it 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR5-18 

201741025 

35518248 

Stal 1 

28 juli 2017 

29 jul i 2017 

29 j uli 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 6 
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.wagenlngcn@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,027 

Meet
onzekerheid1 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
1 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 Dordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproovlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/QRS- 18 
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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 
Warenauloriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR5-20 

201741038 

35518221 

Stal 2 (scharrelkippen) 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie 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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Paramet er 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,024 

Meet
onzekerheid' 

0,012 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Za keu 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) ~1axlmale 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 afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Cons ument ll 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beprocv lngsrapport 
1 augustus 2017 

Bcprocvlngsrapport I D 
NVWA/TJ/2017/QRS-20 
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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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR5-16 

201741018 

35518205 

Stal 3 (scharrelkippen) 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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 
l augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipron il 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

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. 
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. 

Dlv l•le Consum ent llo 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproev ingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevingsnipport ID 
NVWA/T)/2017/QRS-16 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 All Utrecht 

Datum: 18 september 2017 

Nederlandse Voeds I· en 
U:~oó!.óCU Warenautorit it 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest 17E0888 

Geachte heer/mevrouw, 

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 f ipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bij gevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf KIP-nummer  sta l 1, 2, 3 en 4 
is fipronil aangetoond. Tevens is in de mest de stof amitraz aangetoond. 
Amitraz is een schadelijke stof. 
In Nederland is amitraz alleen toegestaan als diergeneesmiddel voor de 
bestrijding van ectoparasieten bij runderen, varkens en honden. 

Nu deze beide stoffen zijn aangetoond wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf 
aangemerkt als categorie- 1-materiaal. U dient deze mest af te voeren naar het 
verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor plu imvee 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 fiproni l onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen . 

dlroctl Han<lhliVtll l 
dlvlslo Ins !) t Uo 

Cntholljnc•!lnunl '•') 
3!> 11 GG Ul r( <lH 
Postl>u~ 11 JOO <• 
35110 All Ulrl•Chl 

Contact 
Kli111 lC011lotCt C('Ill! lllll 

I 0900 0388 
I 088 //J 13 H 

Onze rc forcntlo: 
NVWII/70 1// / •198 
l/L0888 
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Op de website van de NVWA st aa t vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie 
hiervoor b..t.tQs: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipron ll - ln -cierery'fipronll 
vraqen -en -a ntwoorden-qeblokkeerde-bed dj ven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De_Minister van Ec_smomische Zaken, 
Namens deze
i.o. 

siehoofd van de divisie InspecJjA- Oerdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- e carerlautoriteit 

directie HanCJhllvon 
divisie In:t1>() tlo 

Datum 
16 scptemher 70 11 

On:tc rc ferontlo 
NVWII/70 1//711<)0 
1/[0080 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniswrle van Economlsclle Zaken 

Analyserapport 201749243-V-14-09-2017 17:05 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35431046 

Datum monstername: 11-09-2017 

Bedrij f-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 12-09-2017 

Datum start analyse: 13-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Olvlolo t nbo~> otorlu 

Ardollng Voodor o n vood~tJ I 

vollighola & produ tvullluhultl 

Vltoo. Gebouw 1 ~· 
AkkormOOIAbOO 4 
0700WO w ugonh1gon 
Pootbus ·144 
6700 AC Wogonlnoun 
www.nvwo.nl 

Contactpersoon 

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

OnLo Roforontlo 
701140?43 V-1•1 00 1011 11 0~ 

Daturn 

14-09-2011 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35431046 

CHE01-WV643.v4 Bepalinn van bestrijdinosrniddol OuFChFHS met LC.·MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz {som) niol aanonloond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdinosrniddel OuEChEHS met TCl·MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

1} Le9enda Meetonzekerheid: 

Hesuilaal 

0.0067 mglk9 

Meeton
zekerheid PI 

:t 0,0034 mglk!l 

Divinio I nllolnl.,di·J 

A!doll!l\J Voodor <lil v"od .nl 
Vllili!jlllild f'.. f!IOII!l<.IV<>IIil)li<ii<J 

DnhHll 
1 •1·0\l·ÎO 1/ 

()1\/0 1\ololollllo 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de get!xpundeerde meetonzekerheid v11n het gerappo11eorde resui\Hill 

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

Dit rapport mag niet zonder vooralgaande schrilleliJke toestemming van het NVWA laboralorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201749244-V- 14-09-2017 17:05 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35431070 

11-09-2017 

2 
12-09-2017 

13-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hiertoven geïdentificeerde monster 

Olvlslo Lubomtorla 
Afdaling Voodor- on voodsol 
volllghOid & productvolllghold 

Vllao. Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706WB Wagonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www nvwu.nl 

Contoetpersoon 

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

Onze Reforonlle 
2011t10?4<1·V· 14·00.2017 17 05 

Datum 

14·09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Di t rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA taboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 3:5431070 

CHE01-WV643.v4 Bcpalino vcm bcstrijdin9srniddel QuECilE!iS mot U>MS/MS 

Parameter f~esullaat l'iJ 

amitraz (som) 

CHE01-WV649.v4 Bepaling V<Hl bestrijdingsmiddel QuEChEHS mot TO··MS/MS 

Parameter Hesuilaal 

f1pronil (som) O.O:l3 mg/k9 

:c;-c;::=== ... -·-----·-·-·· ----~---·· 
1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid 111 

± 0.016 mg/kg 

lJivl•>in l.nluHaloria 

Aldolifl(l V<Htdn! 0!1 VO<H!i;nl 

vt:lllq!wld X. produclv<Jiliullold 

Datum 
14 ()\).;!() 1'1 

Orll<ll{ofolonlio 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k:::2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gmapporteerde resultaat. 

6) Legenda amitraz 
amitraz aangetoond, indicatieve wnnrde 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming va11 het NINJA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerle van Economische Za keu 

Analyserapport 201749259-V-1 4-09-2017 17:05 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35431 126 

Datum monstername: 11 -09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 3 

Datum monsterontvangst 12-09-2017 

Datum start analyse: 13-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo Loboratoria 
Ar<Jollng Voodor- on voodsol
volllghold & productvolllghold 

V ltoo. OotJouw 123 
Akkermooisbos 4 
6700WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www.nvwél.ni 

Contactpersoon 

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

Onze Re ferentie 

201749269·V-14-00-?017 17 05 

Daturn 

14-09-2017 

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: 35431126 

CHE01-WV643.v4 Bopalinn vnn hostrijdin~Jsmiddel OuECt1EHS mot LG·MS/MS 

[:la rameter Hesultaat (';I 

nmitmz (som) 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrij<lingsrniddel QuECilERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

1} legend<l Mcetonzekerheid: 

Hesuitaal 

0.062 mgtku 

Meeton-
zekerheid (11 

± 0,031 mglkg 

A!delinu VnO!Im en vOIJ(h!\l 

voiliqhoid & produclvoili(lhnid 

Oahun 
lt1·0~1·?01/ 

011/IJ l{ofolnnlin 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k::2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat 

6} legenda arnitraz 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NVVIIA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbu~ t 44 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201749?61-V-14-09-2017 17·05 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35431097 

Datum monstername: 11 -09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 4 

Datum monsterontvangst 12-09-2017 

Datum start analyse: 13-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resullalen hebben uilsluilend belreklung op het oniVangen. hierboven geTdenlrficeerde monsler. 

Olvlslo Loborotorla 
Afdeling Voodor· on voedsol 
volllghold & productvolllghold 

Vltoo. OoiJouw 123 
AkkorrnnnlsiJOG 4 
G706WB Wogonlngon 
Postbus 144 

0700 AC Wogortlngon 
www nvwa nl 

Contoetpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa wagonlngon@vwa nl 

Onzo Rofororttlo 
='0114G201-V· 14.00·~1/17 ~ 

Dalurn 

14·09·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dol rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke loeslerrvning van het t-NWA labolatonurn gereproduceerd. gepub~ceerd of verdeeld WO<den. lenzrJ rn "" 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummor: 35431097 

CHE01~WV643.v4 Bepalinf) V<m bestrijdinqsmiddol OuECt1E:IiS mot LC-MS/MS 

Parameter 

amitraz (som) 11iol aanontoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid 

r~esultaat 

0.057 mg/kg 

Mceton·· 
zekerheid (11 

± 0,028 mg/kg 

Divisio I aii!Jiatll!ia 

Aldollnq Voodol lll1 vood:;(!l 

voili\j!HJid 1'. [ll<Hlur;lvoiliHIIoid 

DatWil 
14·0!!·1'01/ 

On!n Hoi<Hmi\IJJ 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k::o2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIM A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 5 

 Naam bedrijf      

UBN-nummer  

Datum ruiming  17 augustus 2017  Aantal stallen  2x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door    
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

 
 

Bijzonderheden 
-   2 stallen, tegelijk vergassen.  2e stal met min-max thermometer   

 

Stal nr   2  

Houderij systeem Scharrel Soort pluimvee   legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    14.000    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  13 m             H zijwand =   2,2 m              H nok=     5,7 m                   

Inhoud stal      3595  m³                          afmetingen volgens intake formulier   

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

    

Start afdichting 16.00  uur Afdichting klaar 16.30 uur 

Windkracht                        Windkracht 2 Windrichting  ZW 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5  m 

Start inlaat CO2  16.42 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 16.50 uur      

Document 450



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 5 

Tijdstip 45 % CO₂   17.01 uur Tot tijdstip 17.32 uur  

Einde inlaat CO₂                      17.06 uur    

Tijdstip betreding stallen    17.50  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         18.20                     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 

26.7 27.5 
 

Meetgrafiek  

 

Stal nr  4  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    15.600    stuks 

Afmetingen   L=  70 m         B=  13 m             H zijwand =   2,2 m              H nok=     5,7 m                   

Inhoud stal      3595  m³                          afmetingen volgens intake formulier   

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 16.00  uur Afdichting klaar 16.30 uur 

Windkracht                        Windkracht 2 Windrichting  ZW 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5  m 

Start inlaat CO2  16.41 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 16.48 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   17.58 uur Tot tijdstip 17.28 uur  

Einde inlaat CO₂                      17.00 uur    
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 3 van 5 

Tijdstip betreding stallen    17.50  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         18.20                     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 

26.5 28.1 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 4 van 5 

Afbeelding van zowel stal 2 als stal 4  
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 5 van 5 

 

Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
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Document 452

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

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

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

- voor de stal 

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

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

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

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
d ivisie I nspectie 

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

Contact 
Klantcontactccntn•m 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3tl 

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

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

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

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

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

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

directie HclndhavtHl 
divisie Inspectie 

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

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

antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

. . Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse VoedseJ.:.-errwáF/;;;;;utoriteit 

Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

DAtum 
n augustus 2011 

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

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-31 

201742376 

31298006 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument llo 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedse l· en 
Warenautoriteit 
Miuiscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

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

Datun• beproevingt rapport 
10 augustus 2017 

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

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22·32 

201742378 

31297943 

01 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

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

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
10 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 452

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Conform 

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

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

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

Datum be procvlng1rapport 
10 augustus 20 l/ 

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

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-33 

201742379 

31298014 

02 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laborotorlum voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrappor t 
10 augustus 2017 

Aantal pag ina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerhel d l 

Nederlandse Voedsel- en 
Ware nautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

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

Datum bep roavlnglnopport 
10 augustuG 20 I 7 

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

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f ipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 27 jul i 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren of mest van pluimvee van uw bedrijf 
is gebleken dat een gehalte fipron il is aangetoond in deze monsters. Hiermee is 
het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelij ke stof 
fiproni l 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 kipnummers 
en

Mogelijk dat een of meerdere stal len van hierboven genoemde kipnummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van plu imvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaa lde 
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 . 

directie Handhaven 
divis ie Inspeetic 

Catharljncslngol ~9 
35J 1 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 All Ut recht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze re fer entie: 
NVWA/20 l7/7105/ 
17E0029 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft ()clden op 
uw bedrijf totdat het verboel 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 elieren 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 z'1jn 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 
httJ:!.?.;iL\'LV{l'LJ)vwa.nJLQDJi.enveroen/biociden/flR.mDjJ.:J.o-.eieren/fipronil-vr<ille_Q::.e.!l: 
an_twoordeocJaeJ:ügKkeerde-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 Uandh;wtm 
dlvlsi(~ In:<.:pe<.:ll<! 

Datum 

Onze rehlnmthl 
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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 dierl ijke (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. 1069/2009 1

). 

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. 

1e nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
erlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

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

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

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) 

directie Hnndhavcn 
divis ie Insp eetic 

Datum 

Onze r eferentie 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monst ernummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-29 

201741150 

31810681 

28 j uli 2017 

29 j uli 2017 

29 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Con sume n t a 
vellighe ld 
Laboratorlurn voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproev ingsnippor t 
1 augustus 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q} 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,10 

Meet
onzekerheid1 

0,050 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenau toriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebru ikt een dekkingstaeter k= 2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat . 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het 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 a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bep roevlngl rnpport 
1 augustus 2017 

Beproevlnglrnpport ID 
NVWA/T3/20 l 7/QR4·29 
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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 
Warenau tori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-39 

201741152 

31810719 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneleren 

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 & 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 W8 Wagenin gen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

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 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,025 0,012 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor kg2 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 Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelij ke normen. 

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

Divis ie Con 1ument 11t 
vclllghold 
L~boralorlu m voeder St 
voedselvelligheld 

Diltum beproevlng.,llpport 
31 juli 2017 

Beproevlngsr;~pport ID 
NVWNT3/2017/QH·39 
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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 
Warenautorite i l 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q14-38 

201741151 

35388391 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 j uli 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 e. 
velligheld 
Laboratorium 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.wagenlngen@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATE N 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet -
onzekerheld 1 

Fipronil < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelij k e 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordee l3 

Conform 

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

Divis ie Con1u rn ent e. 
velligheld 
Laborotorturn voede• & 
voedselvelligheld 

Dat um beproev lng1rapport 
3ljull 2017 

Beproeving trapport 10 
NVWNT3/2017/Q 14·38 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ut recht 

Datum: 23 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

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

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

- voor de 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 17 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit stal  
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze sta l(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal(len). 

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Ha ndhaven 
divisie Inspectie 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze refer entie: 
NVWA/2017/7178 
17E0029/0135 
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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 WilS het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
23 auqustus /.017 

Onze referentie 
NVWA/2017/lllB 
17E00/'9/0 l3S 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw plu imvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen f ipronil of fi proni l onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staa t vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
b..t.t.Qs : //www. nvwa. nl/onderwerpenLbiociden/fi Qron il -in-eieren/fiproni I-vragen -en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

D s. Y..G. Mal) 

Di isiehoofd van de_c!.l;::.isie-Jn ectie, onderdeel van directie Handhaven, 
~atise-tt'Oêé!Sel- en Warenautoriteit 

Bezw a ar 

van de 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie I nspectie 

Datu m 
23 augustus 20 17 

Onze refere ntie 
NVWA/2017/7178 
17E0029/0l35 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /Q31-8 

201743344 

35807373 

12 augustus 2017 

14 augustus 2017 

14 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
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 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerhei d1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori tei t 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebru ikt 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, 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 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubl iceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divis ie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Beproevl nosrapport ID 
NVWNT3/2017/Q31-8 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0029 

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/ onderweroe n/biociden /fi pron i 1-i n-eieren/fi p ron i 1-vrage n-en
a ntwoord en-g ebi okkeerd e-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Na ns·-a·

.o. 

Divisiehoofd van de divisi c 1e, onderdeel 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/2017/7447 
17E0029 
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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 201746188-V-31-08-201715:01 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 
Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35355081 

28-08-2017 

29-08-2017 

29-08-2017 

kip 

Nederland 

Dit rapport vervangt integraal het rapport met referentie: 2017 46188-V-31-08-2017 14:06 

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 

201746168-V-31-08-2017 15:01 

Datum 

31-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 35355081 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mglkg 

CHE01-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 

fipronif (som) 0.11 mg/kg 

Meeton
zekerheid {1J 

± 0,006 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 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

Informatie over de gebruikte meelmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het t-NWA laboralorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 

20174618B·V-31·0S.20171S:01 

Oordeel <
4

> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oordeel <
4

> 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31·08-2017 

BEPROEVINGSRESULTATEN 
Onze Referentie 
20174$168-V-31·08-2017 15:01 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NWo/A 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 NWo/A. 
c ·Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onde12ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tfVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201746191-V-31-08-201714:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35355071 

28-08-2017 

2 
29-08-2017 

29-08-2017 

kip 

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 

:201746191-V-31-0S..2017 14:06 

Datum 

31.08·2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35355071 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

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 

frpronil (som) 0.021 mg/kg 

Meeton~ 

zekerheid (11 

± 0,010 mgfk.g 

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 mglkg 

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 
31-Q8~2017 

Onze Referentie 

201746191-V-31·08-2017 14:06 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

NIET CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
31-08-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201746191-V-31.08-2017 14:06 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
Oe NVWA gebruikt een dekkingstador k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resul1aat. 

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

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c • Maximale Urniet 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 M/INA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NW!/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 23 augustus 2017 
Betreft: gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

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

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

- voor de stal(len) 1 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal 2. 
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 toel ichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang 22 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de eieren 
afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1. Dit betekent dat u de eieren 
afkomstig van deze KIP-nummer en afkomstig uit deze stal(len) weer mag 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. Deze stal(len) worden 
verder aangeduid met de term vrije stal(len) . 

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn beslu it toe. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catha rljneslngc l !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'1 0 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactce tltrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWII/20 17/7 J 78/17E007 1 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

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

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

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

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

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

dln~clie H;,ndhilven 
divisie Inspectie 

Datum 
/:J illHJU!>(U~i )() ]/ 

On:n~ referentie 
NVWII/"10 I 1// l!ll/111 00/1 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of f ipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag ind ienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos ://www . nvwa . nl/onderwerpen/biociden/fi pron i l - in -ejeren/fi PrQ..nil -v ra_g~en -

a ntwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

De StaatssecretariSvan Economische Zaken, 
Namens deze: 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie~__g;;uf rdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedse~en-WarerraTffOriteit 

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 d igitaal 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 Handhavon 
divisie Inspectio 

Datum 
23 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7 176/ l/ r 007 1 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

St alnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Min isterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22- 26 

201742380 

35464593 

1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consume n t e. 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvw8.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproev ingsn i pport 
10 augustus 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 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de 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 vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Dlvl•lo Consument 11o 
volligheld 
Lnboratorlunt voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bep rocvlngsrapport 
10 augustus 20 17 

Bcproevlngsrapport JO 
NVWA/T3/20 17/Q22- 26 
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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/Qll-15 

201740536 

35377174 

2 

26 j uli 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 . 

Divisie Con1ument S. 
velligheld 
LalloratoriUin voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkcrmoal~bos 4 
6708 WB w ooenlngen 
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 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,077 

Meet
onzekerheid' 

0,038 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenau lorileit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 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 Warenwetbeslu lt 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 = 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 vocdct & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
29 juli 2017 

Beproevlngsrapport lD 
NVWNT3/2017/Q 11 - l S 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

-Betreft: Afvoerverbod na ontvangst hennen van 17E0072 

Geachte heer/mevrouw, 

U houdt pluimvee op het UBN met KIP-nummer

U heeft op 25 september 2017 in totaal 12.100 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-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. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7869 
17E0018a 

Pagina 1 van 3 



Document 457

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

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik maatregelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 
waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die het gevaar lopen 
de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren afkomstige 
dierlijke producten. 

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

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

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

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
fipronil in eieren een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Nu de op uw bedrijf aangevoerde hennen afkomstig zijn van een bedrijf waaraan 
maatregelen zijn opgelegd vanwege de aanwezigheid van de schadelijke stof 
fipronil, geldt vanwege de verplaatsing van deze dieren naar uw bedrijf nu ook 
een afvoerverbod voor al het door u gehouden pluimvee en de daarvan 
afkomstige dierlijke (bij)producten op uw bedrijf. Dit om te voorkomen dat 
dierlijke (bij)producten met een te hoog gehalte fipronil in de voedselketen terecht 
komen, en dat verontreinigde mest voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. En er geldt een uitzondering voor de 
afvoer van monstermateriaal voor bepaalde onderzoeken. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
25 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7869 
17E0018a 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: ontheffing afvoerverbod pluimvee 17E0072 

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 12.100 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 12.100 
opfokhennen, afkomstig van het hiervoor genoemde bedrijf naar het volgende 
plu i mveehouderijbedrijf: 

gevestigd te
UBN  KIP-nummer casenummer 17E0018a. 

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"; 

3. het vervoer vindt plaats op 25 september 2017; 

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 
17E0072 
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4. het vervoer wordt uitgevoerd door en 

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. 

D.eMinister-van·EconomJsche Zaken, .--.-----: "•-., 

~ Namens deze: 

-~ 

i.o. 

rs. N.G. Ma ij 
Divisieh~n-de-d!V an directie Handhaven, van de 

_j)Jeeerlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
25 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7868 
17E0072 

Pagina 2 van 2 



Document 459

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 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 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. n vwa. nl/ onderweroe n/b iociden/fi pron i 1- in -eiere n/fi pron i 1-vrage n-en
a ntwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

. .G. Maij 
Divisiehoofd van de djJdsje-Jnspecfiê, onderdeel van directie Handhaven, van de 

-~Fiarrds-BVoedsel- 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 17/7008 
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 

Analyserapport 201750719-V-21-09-2017 17:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35276728 

18-09-2017 

19-09-2017 

19-09-2017 

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.nf 

Onze Referentie 

201750719.V-21.09.201717:30 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35276728 

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 

0.024 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,012 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09-2017 

Onze Referentie 

201750719-V-21-09-2017 17:30 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor 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. 
Dil 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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Document 461

> Retouradres Postbus '1 3006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel - en 
u:>o.:.o<;u Warenautoriteit 

Miniscerie van Econonrisclre Zaken 

Bij brief van 27 ju li 20 17 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 d ierlijke 
(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 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 besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 Is een wij zig ing aangebracht in bijlage II en III van Verordening 
( EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 j anuari 2017 a ls MRL van fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncstngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbu~ 43006 
3540 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/ 652 7 
17E007 1 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5. 10, eerste lid acml1ef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vonn van b!ootst:c!!ing een schadelijke stof hebben 
opgenomen/ of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook rrH~t betrekkinq tot: de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 ilWJUS!U~; )()] J 

Onze referentie 

1 RCNVWA/)0 17 /6'i7 I 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 1 JUJon 

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 overscl1rijden 
(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. 470/20091). 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 Vcrordeninq (EG) nr. llB/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf' indien deze van rncninn is of redenen heeft: om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet: aan de voedselveiliqhcidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nernen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomst:içJ van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximurnresiduqchalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Str<ttegle 
divisie Juridische zaken 
te;un Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 auqu~;tw; )017 

Onze referentie 

lll.CNVWA/ÎO l ï /6~:i:> 7 

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

B.V. werkzaamheden heeft vcrricht 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 nernen. 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.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 
voedse I vei I i g he idsa a nge legenheden 

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

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. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is l1ct: verboden orn t:c handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verorcleninq (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. llB/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 
maatregelen 

Datum 

Onz<l Hlferentie 

li~CNVW/\fJO 1//6.')') l 
1/L00/1 
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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 Voedse l· en 
Warcnautori teil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Ql1· 15 

201740536 

35377174 

2 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 juli 2017 

ki ppeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldent ifi ceerde 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 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!lllvwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
29 j uli 2017 

Aanta l pagi na' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 0,077 0,038 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!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 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 = 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 
laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2g juli 20 17 

Beproevingsnipport I D 
NVWNTJ/ 2017/Qll-15 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 1111 Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
H :lloo!.CU Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schriftelijke bevestig ing 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. Aan leiding 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 t e 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 ve rbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren onder de voorwaarde dat u 
t oestemming 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 fipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
35 I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0030 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanl1ef 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 opçJenornen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nernen, 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 l1et 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 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 farmacologisct1 
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) 

dlrec:tic Strategie 
divisie Jul"idische zaken 
team Bestuurlijke 
maatn~g<~len 

Datum 

l auouslus ïOl I 

Onze referentie 

! HCNVWA/)017/65/ 7 
1/EOOJO 
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Op grond van artikel 19 van VerordcnincJ (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van n1ening is of reelenen !1eeft: om aan t:e 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligl1eidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nernen. 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 enjof diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.nYWil.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. 

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

dlrec.Ue Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 <HI\)!JS]liS )017 

Onze l'eferentie 

1 RCNVWA/1'0 17 /6~)). I 

1 lt:OO:lO 
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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 (EC) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EC) 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 IJ Verordening (EC) 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.C. 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 mfjn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief). 

dlrectlt~ Strategie 
divisie Juridische zaken 
teiim Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 auquslu~; /Oll 

Onze referentie 

I RCNVW/\//'0 1 'I /6~)/. I 
1 /[0030 
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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 st art analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenau loriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1 -6 

201740471 

36453204 

01 

26 juli 2017 

27 juli 2017 

27 jul i 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder vooratgaande schriftelijke toestemming van het NVWA labora torium gereproduceerd, 
gepubliceerd or verdeeld worden; tenzij in zijn geheel . 

Divisie Consument 111 

v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.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 

0,059 

Meet
onzekerheld1 

0,03 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals 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 
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· 6 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fiproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 1 augustu s 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monst eranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte f ipronil in de eieren zit boven de Max imale Residu Limiet (MRL). 1 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fiproni l heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uit slag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij) producten afkomst ig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
hande l te brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

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

Mogel ijk dat een of meerdere sta llen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monst eruitslagen. 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 m inister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer 
van monsters in het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van 
ka rkassen en monsters naar een laborator ium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
m aatregelen opgeheven kunnen worden . 

1 MnL van flpronll op k ippeneleren 1 ~ e~n woarde v(ln 0,005 mg/ kg . 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljneslng cl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '1 3006 
35'1 0 A/\ Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 311 

Onze referentie: 
NVW/\/2017/7 105 
17EOOJO 
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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 bedri jf zijn afgevoerd naar een door de m inister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegestaan nieuwe dieren op uw bedrij f 
aan t e voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerverbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerd e dieren en de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan . 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerk ingsbedrijf 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 minist er aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlij ke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreinig ing met fiproni l zijn gedood . 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monst ers van 
plu imvee en de dierl ijke (bij)product en naar een laboratorium. De uit zondering 
geldt voor monsters en karkassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monst ers 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 meld ing te doen aan de NVWA van het 
afvoeren van karkassen en monsters van dierlijke {bij)producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Let OQ, u dient wel toest emming 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 maatrege l over te kunnen gaan. 
I ndien 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 st aat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https :/ /www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil- in -eiererlffiproni I-vragen-en
a ntwoorden-geblokkcerde bedrijven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
ma<~tregelen tevens gebaseerd op artikel 5. 12 van de Wet dieren. 

dlreclle Handha ven 
divisie Inspeetic 

Datum 
17 augustus 2017 

Onze refere ntie 
NVWfl/2017/710!> 
17E0030 
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Dierlijke (bij)product:en aanmerken als Cr.'Jf:egork>· 1 ·· rnateriattl 
De dierlijke (bij)producten afkmnsl:iÇJ van uw bedrijf worden aanqemerkl als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)productcn residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastqesteld voor 
deze dierlijke (bij)pmducten (artikel 8, aanhef' en onder d van Vcrordcninq (EG) 
nr. 1069/2009'). 
Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke vcrplichtinqcn. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fipronll in de rnest van het pluimvee aanwezi9 is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aanqcrnerkt als cat:eqorie· l··matcriaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwcrkinÇJSbedrijf BMC Moerdijk. 

De Staatssecretaris van Ec:onornische !aken, 
Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisie/wofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 1-fandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel-· en Warenautoriteit 

BC:I:W(li'll 

Als u lwt niet eens bl'n\ me\ dt'/t' \)('<;ii',sinq, kunt u bitHll'n !t':, weken na vcucndinq van dc;t' brief 

di~Jtlaal of :.,du ifh•lt)k l'C·n l!e/Wdd! : .. cht iH indic()(:n. Ik datum llovt''!lili.lll dt~/c bril'! is de vcr;enddatum. 

r {'li dtqtldill bPJWildl'--l h1 ill kun\ 11 itldtt·twn via IHIJil.l vo.nl/ht~Jwa,Jt, BiJ t•cn dtnitaal lw;waa1 ~kht ifl stuwt 

u Ct' I 1 kop IC' Villl de;c \)tll'f tiW<' ab PI)! -bi."J c111d ot u ·;lil UIt een kopie pct po:,\ na. 

Als u :.dtitlll'li.ik \)t:;wa,H wtll lli<lken, :,tuut\ u Iw\ ondettckende be;waatscllrifl naat de Rljksdtenst voo1 

OndN!1('fll<'nd Nvd('Jiand, aldel1nq Jtu tdt•;ch(' laken, po:)btb 110719, ll004 Dl Zwolle. l:'>tj C'en schrillelijk 
bc;w;ltll stuu!\ u een kopie van dt•;t~ b1id nwe llH'I uw bC/WildlsciHIII. 

'VctuJdentnq {It.) 1)1 IOb')j}()l)') V.JI\ hel I Ult)iJf'f::, l'dtk•nwtl\ en de Radd Villl ll oklobct )009 tol 
Vd'.h\(o\lit HJ V dil !)1'/0ildiH'iiJ•-.VOUI ',! lH tl\l-11 111/o.Ü:!' 1)1!'\ VOO I !l\!'1\',!'lijkV ( O!l~>IJI\lp\ iC hC~>\Clii(Je dll;Jiijke 

lli)\>illd!H 1\'ll l'll .lll)t:li'idt' ptodtJ< Ir' II !'11 lul 111\lt'ki<lliq V.lll Vt'll>lill'i"III'HJ {\ (;) 111 I //4/70()7 {V('IOI(i('llinq 
dt(•flijk<• l>ijptiid(J( j(•Ji) 

directie Handhaven 
divl,<>le In!>j)edh! 

Dili.UIU 

I I illl<Ju:;\us /:0 l/ 

Onze l'eferentlc 
NVWA//lll///10:> 
J /1 OOJO 



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf      

UBN-nummer  

Datum ruiming  04-08-2017  Aantal stallen  1 x 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 

 

Bedrijfsinspectie 
verricht door  

 

 

NVWA Locatie 
verantwoordelijke   

Niet aanwezig 

 

Situatietekening bedrijf   

 
 

Bijzonderheden 
-  Bulkwagen CO₂ zonder pomp, hierover is al contact opgenomen met ,  door de 

grote van de stal heeft dit verder geen invloed op vergassing . 

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    13.500    stuks 

Afmetingen   L=    m         B=  m             H zijwand =    m              H nok=      m                   

Inhoud stal      4722  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝
⃝

Start afdichting 14.15 uur Afdichting klaar 16.00 uur 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Windkracht    Windkracht 3 -4  toenemend Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  27 graden 

Hoogte  sensor    2 m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  16.29 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 16.38 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   16.56 uur Tot tijdstip 17.29 

Einde inlaat CO₂ 17.02 uur    

Tijdstip betreding stallen    17.25 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal                            18.00  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Afspraak met gemaakt over bulkwagen  

 Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

 

Meetgrafiek: 

 

 

 

 

 
Operatieleider 

 
   

NVWA  
(naam en paraaf)    
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Document 466

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0031 

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 I I ende rweroen/biocide n /fi pron i 1-i n-eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

D ..Mi1'1îSter van EconOiliTsch-e ken, 
amens deze: 

i.o. 

Dr .G. Maij 
Divisiehoofd van Eli~lnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederfan oedsel- 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 17/7510/ 17E0031 
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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 201744986-V-24-08-2017 17:01 

Monstergegevens 

Zegetnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Statnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462109 

22-08-2017 

01 

23-08-2017 

23-08-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking 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 

201744986-V-24-IJ&.2017 17:01 

Datum 

24-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel t-N'WA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheld 

Datum 
24·08·2017 

Onze Referentie 
201744986-V-24-06-2017 17:01 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35462109 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.012 mglkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton· 
zekerheid <1> 

± 0,006 mglkg 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mglkg 

Oordeel <4> 

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 r-NWA. 
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 NWo/A laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 All Utrecht 

Datum: 18 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0888 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenaucori ceil 
Ministerie van Economische Zakeli 

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 schadel ijke 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 . nl/onderwerpen/biociden/fipronil - in-eieren/fi proni l-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïn formeerd. 

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

Divisiehoofd van de diyjsi spect ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse \.1 ooSl!l-en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divis ie Inspe ctie 

Cath<~rljncslngcl ~9 

3!> 1 I GG UtrOCIH 
l>oslbtJS '13006 
35'10 /1/1 lHrcriH 

Contact 
Ktantconl aclccnt runl 

T 0900· 0388 
r 008 7?3 33 3'1 

Onze r eferentie: 
NVWII/2017/7'1'1 / 
17f 0888 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederl;mdse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Mirrisreric van ëconomiscllc Zakcrr 

Beproevi ngsrapport 201749227-V-14-09-201715:39 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35431089 

11 -09-2017 

2 

12-09-2017 

13-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo Loborotorln 
Afdollno Voodor· on voou~u l 
volligheld & produclvolllghold 

Vltoo. Gebouw 123 
Akkormoalsbos 4 
6706WB Wogonlnoon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonlngon 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 3? 09 
vwa.wagonlnyen@vwo nl 

Onze Roferontlo 

201/402'JI.V•I4·00.?01/ 115 30 

Datum 

14·09·20 17 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schr~telijke toestemming van het NVWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESUL.TATEN 

Monsternummer: 35431089 

CHE01~WV643.v4 Bepaling van Amitraz. in buikvet QuECilEfiS mot LC-MS/MS 

Parameter F-.!esultaat 

amitraz (som) niet aangntoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChEf-~S met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

--------·------------···- ······------

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.011 mglkg 

Mee ton~ 
zekerheid 111 

± 0,006 mglkg 

Wettelijke 
Norm ~~~ 

0,005 mglkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 1?.1 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mglkg 

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

A!do!iiH) VIH!\IOI Hll VIH!!I•;11I 

voiliql1o1d & pi•Jd twlvnlliqiHJIII 

lhlum 
1 -1-0\l .;!01/ 

On:o Holuwn!io 

Oordeel 1~ 1 

NIET CONFORM 

Oordeel 11
'1 

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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Ahlolino Vuod<ll <Hl vn!Hhol 

vnlliql\llid /{, jl!tHl 1 IC:!vrrillqll.,hl 

DalUil I 
H-OH-:WI/ 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN /1)1/•W.'.'IV I•I<!•JN111'' 

1) Logendo Meetonzekerhcid· 
De NVWA gebruikt een clekkingslactor k"'2 bij de berekening vnn de ueöxpandeerdu nHHllonmke!lmid van hot uurapporhJOJd(J rosuilaal 

2) LüDOnda Wetttelijko Norm 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Vorordenin!J (EG) HW1!200G ~wconsolirlnoJdo vorsio 
IJ- Maximale Limiet vastgesteld in hel Warenwotlle~;luil Boroidinn on twllnndolinH van hwensmiddolon Ar!lkol 1 ?, <r<H~;to lirl, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c ·Maximale Limiet vastgestold in r~ichtlijn (EG) :l!lGf200!i \J!lCOrJsolidoüldo vnn;io 

4) Legenda Oordeel 
Conform"' Niet alwijkem1. Onder:wchte monslor vollloot. wkeninu houdend met hot tonpassinq~oolliod on do lnoulolllukorhoid v;ll\ do 1\Hllhodo. 
a<1n de wettelijke nonnen. 
Niet Conform" Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, mkoninq houd(lntl lllül hot tm>pa%inqsnolliwl tm dil nuwton;llk(nhllid v;ln do molhodn. 
niet aan de wettelijke normen 

lnformaHe over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel ~A taboratorium worden opgevraagd. 

011 rapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming van hel NWVA 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 
Minisrerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201749229-V-14-09-201 7 15:39 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35431062 

11-09-201 7 

4 

12-09-201 7 

13-09-201 7 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteen:!e resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voodsot 
veil igheid & productvolllg110kl 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201749229-V-14·09-2017 15 30 

Datum 

14·09-2017 

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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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 35431062 

CHEQ1 .. WVG43.v4 Bcpalino van Atnitraz in builwet OuE:CilCHS met LC..MS/MS 

Parameter l~osultaat 

amilm7 (som) niet iliUI\]OIOOIHJ 

CHE01 -WV643.v4 Bepalinn van Amitraz in levor QuEChEHS mot LC··MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niot illlllBBtoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChERS mei 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 (ti Norm (%1 

-----------------
fipronil (som) 0.012 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 (21 

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 (21 

0.005 mglkg 

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

Divi:;to I aiHH:!IO!ia 

Afdnlm!J V(Hido! on vomJ:;ol 
voili!Jltoid fl. fHtHluctvoili!JIHlid 

DatUil I 
111 OD :>01/ 

On1n f{oloton(io 

.'<!11·1\J.\".• v 1·1 "" iül/ 1:. ·m 

Oordeel (•ll 

NIET CONFORM 

Oordeel (·IJ 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratenurn gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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Divi~;io l ahuralmia 

Aldolino Vood<H nn vombnl 
voiliDlloid /l. [lrtldirctvolli<J[Hlld 

Dntunr 
1 '1-0\J /017 

Orl/1) !~olorrllillrr 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

1) LO\Jllnda Moe\01\/okorhoid 
De NVWA gebruikt een dekkinosfactor k '2 bij dt~ bemkeninn vnn do ueöxpmHleordo !i){W[onwkodmid vm11wtumappodrwrdo IOHulttwt 

2) Lenonda Weltlelijke Norm 
a· Maximale Limint vastnnsh)ld in Vt!ror·deninn (EG) 1/lfJ1/200\l \}ocon:;olidoonlo vor~;iu 
b Maximale Limiet vm;tqestolrl in 1101 Wilronwnthoshril t:loroidir1n orllHllrarHir~llrl\J V<llllovoni;nliddt'Jhln Arlikul 12, r1m:>llllid. 

zoals geêffectueerd in het interwntiobeloid NVWA 
c- Maxim<1le Limiet vastnm>ltlld in Hich!lijn ([G) :mni20Wi nocorlsolidoordo vorsio 

4) Lenenda Oordeel· 
Conform'" Niet afwijkond Ondmzochtn monster voldoot, tokorlifl!J hotH.hmd molhet loopil~;~;ifl!J:;!Jnlliud 1)11 do rtHJolon/ükedwid v<lll do mollmdo, 
a;m de wollelijke normeo 
Niet Conform'" Afwijkend Ondeuocl\to montlor voldout, wkonino howlond mol hottoopm;~;in9S!Jillliod on do IIHlll[onrnkodu.dd v;rn do rnothodo, 
niet aan de wettelijke nomwn 

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 
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Document 469

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel f ipronil 

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 ana lyse 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 vu l ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierli jke 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 d ierlijke 
(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 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 2017 als MRL van fipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/652 7 
17E0031 
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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 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 februar'1 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 
tcilm Bestuurlijke 
mailtregelen 

Datum 

2 iHJ<JliSlus 2017 

Onze referentie 

rRCNVWA/20 17/6~)27 
JlUl031 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1'78/2002" is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft orn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijd in~) 
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 110ogte 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 ..• DYWi!.·.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 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 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 voorschr"1ften van de !evensmidde!enwetgevlng, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I ig he idsaa n gelegenheden 

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

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

) iHI\)llS[llS Ï'Ül7 

Onze referentie 

TRCNVWA/20 l. 7/6S27 
1 /1'0031 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van l1et Warenwetbesluit 13ereiding 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 heeft on1 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. Ma 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 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). 

din~ctie Strategie 
divisie Juridische Zi.lken 
team Bestuurlijke 
mMltregelen 

Datum 

Î ilUÇ)USlllS )()1 Ï 

Onze referentie 

1 RCNVWI\/)0 17/6527 
1 ïHl03l 
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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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-14 

201740952 

35495471 

1 

28 j uli 2017 

29 juli 2017 

29 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 81 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Cont actpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
vwa. wag enlngen@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 

0,022 

Meet
onzekerheld1 

0,011 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie 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 gel!xpandeerde 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 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 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017 /QR4-14 
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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 
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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 35-10 1111 Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipron il 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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) Y 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 
hande l te brengen en buiten Nederland t e 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, e ieren of mest vanwege 
monsteru itslagen . 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 d it 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. 

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

d irectie Handhaven 
divisie Inspectie 

CillhariJncslngcl !>9 
3!>1 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

r 0900·0388 
I 088 Î23 33 34 

Onze referentie: 
NVWII/2017/710'.> 
17(0071 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde vcrbod benadruk ik dat dil vcrbod IJlijlt qelclcn op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw hesluit i~_; opçJchcvcn. Dit 
betekent dat het verboel ook bliJf! gelden, als hel pluirnvee en clc dierlijke 
(bij) producten van U\N bedrijf zijn af9evoe1·d naar een cloor de rnini~:;t:er 
aangewezen vervverkingsbeclrijf. Het is tocgcstar:m nieuv11e dieren op uw i)edri_iî 
aan te voeren, rnaa1· zolang het verbod niet is opqchcvcn, is hc:t afvoervcrbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw <.1\Jil~~Jcvocn:lc: dieren en de dierlijke 
(bij)productcn afkornstig daantan. 

Uitzondering op het verbod: kar!< assen naar aangewezen venl\t(·?rking::>b<::.'cfrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (!Jij)producten voor /a!JorrJtori(Jrnondet·zoek 

Er geldt een uitzondering op het verboel voor het afvoeren V<:ln karkassen naar een 
door de minister aangevvezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als IJedoelcl in clc Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van clc 
verontreiniging rnet 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 naa1· het laboratorium wo1·den gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monsters die worden genomen en verstuurd naar een laboratorium in !let 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentai1·e 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (mee1·) 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 
labo1·atorium 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. nl/onderwerpen/biociden/fi proni I-in -eieren/fipronil-vriillen -en
antwoord en -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. 

dlrec!le !-l;Hldhtlvt~n 

divisie rnspect!e 

Datum 
1 I <lll(jll',t w. :.'0 l I 

Onze refert,ntfe 
NVW/1/:-'0 1 I /iJ o~, 
; 11 on 1 1 
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Dierlijke (/Jij) producten aanmerken ,:)/s Categ01ic:·· 1 ·· tnateriaa! 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aanq(;rncrl<l <'liS 
categorie l matcriaal voorzover die dierlijke (bij)productcn rc~:;iduen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen clc fvJRL ovc;r~;chrijden die is vast~JC~Jcld voor 
deze dierlijke (!Jij)procJuctcn (i:Jrt:ikcl ü, ;J;Jnhcf en ondcx d v;;1n \/crordcnillq (EJ:;) 

nr. 1069/2009H). 
l'en aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wc:Udijkc vcrplichtitlUCI"L /ol<--11-iq 

niet: is aangetoond dat c1· qecn fipmrlil in cic: rncsl: van het plui1nvcc tîi_'liWVCliq i~:; 

wordt de rnest van pluimvee op U\N bedrijf aanqcrncrkt als cal:cqoric-- l· ITldh;ri<:Jal. 

U dient deze n1est af te voeren naar het vcrwerkinÇJ::->bcclrijf [)!vJC fv1oerclijlc 

De Staatssecretaris van l:conomischc Zaken, 
f\Jamens deze: 

Dr·s. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 1-fanähaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenaul'oril'eii' 

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·ift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een l<apie 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. 

14 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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Document 473

> 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 j uli 2017 heb ik aan u de schriftel ijke bevestiging 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 (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 inspecteu rs 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 artike l 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 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 bijlage II of III. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijzig ing aangebracht in bijlage II en 
III van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 
fipronil in k ippeneieren 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 
wij ziging van Richtlijn 91/414/EG van de RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Jurldlscho z.•ken 
team Bestu urlijke 
maatregele n 

Catharljneslngc l !:>9 
35 1 I GG Ul re chl 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie: 
TRCNVWA/201 7/6519 
17E0032 

Pagina 1 van 2 



Document 473

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 nehalte 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.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 11 en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronl!, flufenacet, 
pendimetha!in, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten. 

directie Slriltegie 

divisi(! Jurldisclu~ :r."ium 
leam BestuudijiH~ 
maatregelen 

Datum 
) <HH}U~iliJ~; )(} ]/ 

Onze referentie 

I RCNVWA/JO 1 / /(J~) l 'i 
1 /HJOJJ 
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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 
Miuiscerie van Economische Za keu 

NVWA/T3/2017/QR1-5 

201740468 

35373069 

stal 2 

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. 

Dlvll le Consument a 
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.nl 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Paramet er 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheld1 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minis!erie 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) 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. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwij kend . Onderzocht e monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de w ettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, n iet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Conaument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beprocvlno• rapport 
30 j uli 20t7 

Beproeving snipport I D 
NVWNT3/20 17/QIU · S 
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> Retouradres Postbus 43006 351\0 /IA Utrecht 

Datum: 15 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
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 fiproni l, of dat een gehalte fiproni l onder de Maximum 
Residu Limiet, in uw eieren zit. Nadat ik het ve rbod had opgeheven, was het u 
weer toegestaan om pluimvee en de dierl ijke (bij)producten afkomstig daarvan, af 
te voeren van uw bedrijf, in de handel te brengen en buiten Nederland t e 
brengen. 

Uit nieuwe inzichten volgt dat uit de uitslag van de eieren nog geen conclusies 
kunnen worden getrokken t en aanzien van het gehalte fipronil in het vlees van het 
door u gehouden pluimvee en de mest van het pluimvee. Dit betekent dat het 
pluimvee op uw bedrijf mogelijk nog de stof f ipronil 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 KI P
nummers af te voeren, in de handel t e brengen en buiten Nederland te 
brengen. Dit verbod geldt voor alle sta llen van uw bedrijf. 

Het afvoerverbod van mest ge ldt niet als de mest wordt afgevoerd als categorie !
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 
fipron il. 

Tevens is dit verbod niet van toepassing op de afvoer van eieren van uw bedrij f 
omdat uit de uitslagen van de monsternarnes van uw eieren blij kt dat er geen 
fipronil, of dat een gehalte fipronil onder de Maximum Residu Limiet, in uw eieren 
zit. 

directie Handha von 
divisie I nspectie 

Cotharljncslngcl !l9 
3!> 11 GG Utrcch1 
Postbus '13006 
351\0 /1/1 Utrecht 

Contact 
Klantcontact centrum 

l 0900-0380 
r 088 223 JJ 3 4 

Onze referentie: 
TRCNVW!I/20 17/70 1/ 

17E0032 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10 eerste lid, onder c , tweede lid onder d en artike l 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 vermoedel ijk de schadelij ke stof fipron il 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 voortsch rijdende inzichten bl ijkt echter dat uit deze uitslag (nog) geen 
conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het vlees van het plu imvee. 
Gelet op het voorgaande acht ik het daarom noodzakelijk 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 
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 sta llen is 
fiproni l toegepast. Zolang niet is aangetoond dat er geen f iproni l in de mest van 
het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt 
als categorie-1-materiaa l. U dient deze mest af te voeren naar het 
verwerkingsbedrijf BMC Moerd ij k. 

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

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
~a ens deze: 

l. O. 

.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie_]aspeet i , onderdeel van directie Handhaven, van de 
~~arenautor;te;t 

directie Handhaven 
divisie Regie & 
E!)(pertlseAfdclln g Incid ent 
& crisiscentrum 

Datum 
IS augustus 1011 

Onze re ferentie 
Tll.CNVWfl//0 11/10 11 

t7rooJ/ 

Pagina 2 van 3 



Document 474

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met clc;e bcsllssing, kunt u binnen ;c~; weken na vcuendlno van de/(~ brld 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De d<Jlum boveniló-111 de1c br·lef is d(~ ver.renddatwn. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nlj!)c;waar. !Jij f!cn dl9ilaat be.rwa<nschrilt !;tuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post nil. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende be.rwaar~;chrlfl naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postl)US 40?.19, llOtH Dr Zwolle. BiJ een schrl!lelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze [)ricf mee met uw bezwaarschrift. 

directie tiotndh<HIItn 
divisie lh!gle & 
l:xperti:o>eAfdc:~llng Im:ld('nl 
& crisiscentrum 

O."ll.um 
1~.\ iHHjll•;tw, lOl/ 

On;r.e n!fm·<mt.le 
tW:NVW/\f"l.O 1 I/ /01 I 
1/!'00JJ 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 /IA Utrecht 

Datum: 6 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
~""""'~ Warenautoriteil 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer plu imvee 

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 bedrij f. 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 beslu it en de t oelichti ng daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 22 augustus 20 17, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het bui ten Nederland brengen ten aanzien van uw plu imvee 
van KIP-nummer(s)  sta l 2 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, afkomstig 
uit de voreng enoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen 1

. Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

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

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 Handhoven 
divisie lnspectlo 

Catharljncslngol !>9 
35 1 1 GG Utrecht 
rostbus '13006 
35'10 1111 Utrec ht 

Contact 
Klantcontactce ntrum 

T 0900-0388 
F 088 723 33 3 '1 

Onze refer entie: 
NVWII/20 J 7/7306 
17E0032 
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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 scl1adelijke stof fiproni l 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 ana lyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fiproni l bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit plu imvee 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 sta llen 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 fiproni l in de mest van het plu imvee 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 sta llen geen fipronil of fipronil onder 
de MRL wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de 
maatregelen op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u 
dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipron il -in-eieren/fipronil-vragen-en
a ntwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

e-5ta'ät5Sécretaris vàh-~conomische Zaken, 
amens deze: 
0 . 

a IJ 
Divisiehoofd van de~Je-JRs ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~t:ke-ttrJeëJSel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

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

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 402 19, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelij k 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Handtuwen 
divisie l olSpec Ue 

Datum 
6 september 201 1 

Onze re ferentie 
NVWfl/20 1//7306 
17E003/ 
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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 Voedse l- en 
Warenautoriteit 
Ministerie VCIIl ECOIIOIIliSclle Zaken 

NVWA/T3/2017/Q33-19 

201743712 

31517707 

01 

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 NVI/IA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Olvl slo Consume nt & 
vell igheld 
Laboratorium voedc• t'< 
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.ni 

Datum beproevingsnipport 
17 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheid1 

Fipronil 

Vlees n.a. 

Lever n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
Eenheid Oordeel3 

norm1 

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. 
' 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 wettelij ke nonn en. 

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 
Laboratoriu m vucdco & 
voedselvelligheld 

Daturn beproevlng~rnpport 
17 augustus 20 1/ 

Bc proevlng1r11ppor t JO 
NVWNT3/70 t 7 /033· 19 
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Hierbij verklaar ik, oezichthouder NVWA rnet: pasnumrner: het volgende. 

De vermelding op het E-fonnulier met nummer 10041545 1 onder 18. Stalnumrnerl dient 02 le zijn 
in plaats van O.l. Dit E-formulier behoord bij een diermonster afkornstig van 

Op 15 augustus 2017 omstreeks 12:30 heb ik bij  gevestigd aan de 
te die geregistreerd is met kipnummer in het koppel 

informatiesysteem ermonster uit stal 2 genomen. Dit monster heb ik in een zak 
met nummer 31517707 verzegeld. 

Ter onderbouwing van dit erratum heb ik de volgende informatie. 

Van ondermeer deze monstername heb ik een zogenaamd "kladblaadje" opgemaakt met de meest 
relevante gegevens. Een weergave van dit "kladblaadje" heb ik als bijlage 2 bijgevoegd. 

Later heb ik een E-formulîer met nummer 10041545 aangemaakt waarvan een weergave als 
Bijlage 1 is bijgevoegd. Hierbij heb ik abusievelijk stalnummer Ol vermeld in plaats van 
stalnummer 02. 

Op dit bedrijf heb ik maar 1 diermonster genomen. 

Ik zag ten tijde van de monsterneming dat er in stal met nummer 01 geen dieren meer aanwezig 
waren. De laatste dieren zijn op 04-07-2017 uit stal 1 verwijderd ter slacht. Een weergave van de 
verplaatsing, zoals gemeld in het koppel informatiesysteem pluimvee, is als bijlage 3 bijgevoegd. 

Van het restant aan achtergebleven mestresten in stal 01 heb ik wel een mestmonster kunnen 
nemen. 

Aldus naar waarheid opgemaakt op 28 augustus 2017 te Wageningen. 

Toezichthouder NVWA, 
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Bij lage 1: Weergave E-Formu lier, Monstername_PSIE_ 2017 _ 10041545 

.._dea-IIVWA 
Hoold!oan!OOI 
ClltlloriJneslnQd 59 
JSll GG Utroc:ht 
Poftbl>ll 4l006 
3S40M lbedlt 

E-Fonnulier monsterneming overige projecten Primaire fase. Secundaire fase, 
Import of Export 2017 

4. Telefoon 

~- IHomonst .. ring 

S. ll<dr1)1- -tradros 

6. -
7. Poltoocle 

9.. strallt 

10. -· 

11. o_", 
12. TfdS1Jp (hlnrm) 

u. -rlx ... OIOISOOrten 

IS. Malysfl>&kk .. 

16 . Produel In LV 

- dab monst" r 
17. Zeoetnumm<r 

l8. StalnurM'ktf 

19 . Sl.tl Apn>nllllehanddd 

20. Opmorkii!Qen rntor biJ:<onderhoden 

15-06-2017 

12:30 

Vlees 

Kip 

Ajlronl 

QHN 11701_ 40...20U_Cll 

31517707 

OI 

Ja 

10 lel)he<wlen """Preld ldt stal. Le9e sial medio 
okt.._ 2016 behonde~e~ 'tOOt cm ~<Dppe~. 
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Bijlage 2: weergave "kladbriefje" 
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Bijlage 3: overzicht afvoer stal 1 d.d. 3-7-2017 

R.udpl~n \~laatlling pagma I ,..,, I 

Koppel Informatiesysteem Pluimvee 
Raadplegen 

Afleverings. en meldmgsfom1uher 

Mtldtr  

r".~-
~ 

Verzender Export of overige beslemming 
!loc*1f N .. r POLEN 
 

Formulier 
F~ AU12!il 

Vt<Sio 1 
~-113-07-2017 

- .... 12.07-2011 

Pluimvee 
So«< K~p 
~ Eindproduct 

Typo 1.-*0 

~Bov-
~15-12-201~ 

~~1-2011 

Stal(len) en aantallen Verzender 

1 • 1 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 flfl Utrecht 

Datum : 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen f ipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voed.,cl en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Ecorromiscll r Zakrrr 

In vervolg op het besluit van 1 augustus 201 7 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Max imale Residu Limiet (MRL) . 7 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 t e brengen en buiten Nederland t e brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd . 

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

Mogel ijk 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 minist er 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 d it besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden . 

7 MRL van f lpronil op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

dlrcctlo ll.ondtuwan 
divis ie lnspccllo 

c.otllil l l j ll l!'.lll{lel •,•) 

1'>1 I (,(, Ulo N lot 

Po•.thuo. 'I 1006 
1'>'10 flfl tHoc< lot 

ContAc t 
Kl,•nlront,lttc,·ntrurn 

I 0900 0188 
I 000 1)) 11 J•l 

On:a:c rctorcntlc: 
NVWfi/101/// I O<, 
1/1001 I 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit vcrboel 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 bedr-ijf 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)produaen 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 : //www, nvw a. n 1/ o nderwe rpen/biocid en /fi 0 ro n i 1-i n -eieren/fi pron i 1-vra gen -en
antwoord en -geb I okkee rde -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. 

diractie Handhaven 
divisie Inspoetie 

Datum 
1/ aU(JUSlUS 20 JJ 

Onxo referentie 
NVWA/20 1 'l/71 0~} 
171:0()]] 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Cateoorie- 1 tnatel"iaal 
De dierlijke (bij)productcn afkornstin van uw bedrijf' word(~n d<Jilqenwrkt al•-, 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten n~siduen bevt:lUc~n Vdll 

fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden di(~ i:-; Vd~:>l<](~steld voo1 

deze dierlijke (bi.i)producten (artikel B, a<Hllref Cl\ Ol\dcr d v<m VerordelliiHJ (IC;) 
nr. 1.069/2009"). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verpliclltinqen. /olmHJ 
niet is aangetoond dat er ~Jeen fipronil in de rnrst vcm lwt pluimvee ddllWeliq is 

wordt de mest van pluinlvee op uw bedrijf aan~JellH~rkt d!s cdteqorie 1 lndteriddL 

U dient deze mest af te voeren ndar het vcrwcrkillÇJSbedri_jf nMC M()('~rdijk. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

Drs.N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 11andhaven, 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 verzenddalum. 

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

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt 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 
dierlijke bijproducten) 

dlredh1 11.u1dholvn11 

divhlt! ln~•P~~(;lie 

l);ttum 

l/ ,JinJI!',l u•, }ll l I 

Oru:c~ refc~H~nl.h_~ 

NVWI\(!lll//110', 
I /1 00 l \ 
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> Retouradres Postbus 4 3006 35'1 0 1111 Utrecht 

Datum: 6 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren/mest 17E0033 

Geachte heer/mevrouw, 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN  en KIP-nummer(s)  monst ers van eieren en 
mest genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof 
f ipronil. Het NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd 
stuur ik u de uitslag van de monsteranalyse(s) . 

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
N eAs-dez.....,..

J
Divisiehoofd van de divisie Inspeetie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Va ef--~nautoriteit 

directie Handlilw en 
divis ie Inspectie 

Catharljncslng<'l !>9 
351 1 GG Utrecht 
Postbus '13005 
35'10 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontact cent rum 

T 0900-0388 
F 088 723 33 34 

Onze refer entie: 
NVWII/20 17 /7'126 
17E0033 
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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 20174531 0-V-29-08-2017 12:47 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 33799437 

Datum monstername: 23-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 43678.01 

Datum monsterontvangst 24-08-2017 

Datum start analyse: 28-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Olvlslo Lol>orotorla 
Af<Jollng Voodor-on voodoo I· 
volllghold & productvolllghold 

Vlt tl o, Gobouw 123 
Akkorrnoalsl>os 4 
6706WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonlngon 
www .rwwa.nl 

Contactpersoon 

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

Onzo Roforontlo 

20174S310-V·20·08-?017 1?•11 

Datum 

29-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 33799437 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsrlli<ldel QuECilEF{S met TQ-MS/MS 

Parameter 

lipronil (som) 

Hesuitaal 

0.0095 mg/kg 

Meeton
zekerheid t'l 

± 0,0048 mglkg 

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

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid 

i\fdoilll!l VUndol· Cill VCHHI:,c1! 

voiliqlu:i1! ,'l, jHOdi!C:\voiiÎ!jiHlÎII 

l>atunl 
/\l-01\.;J()l' 

O!Vl! f{ulcJ!Oillil1 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerappm1eerde reS111\aat. 

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 gerep1oduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 



Document 477

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201745313-V-28-08-2017 14:50 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 33799551 

Datum monstername: 23-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 24-08-2017 

Datum start analyse: 24-08-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde res.Jitaten hebben Uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven geldentificeerde monster 

Olvlslo t ahorutorlo 
Ardelino Voodor on voo<lt•ol 
volllghold g pro<Juctvoiii(Jitoi<J 

VIIAO, GotJouw 123 
llkkormnolsbo5 4 
6706WI3 Wogonlnoon 
Postbus 144 
0700 IIC Wogonlngon 
WWW IIVWA 111 

Contoetpersoon 

T
F 070 757 3? 99 
vwa wogonlngon@vwo nl 

Onzo Roloronlle 
2011•~113V'8 08·2011 14 !10 

Daturn 

28·08·2011 

Bljlagon 

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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Ahl<:lill!! V<1o<hn- <lil V<l<!il•;f!! 
vnili~JIHrid ,'{ piodu.:tv"lli!]hHid 

!Jd!l!lll 
2!1 ()l\ /01/ 

On1o l\olowlllin 

;!J\/·1', !I I V Cll ()>I .'01 r :.) '•" 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 33799551 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsrniddel QuEChE"S rnet TQ-MSIMS 

Parameter 

fipronil (som) 

Hesuitaal 

<LOQ 

Weltolijke 
Norrn (:>J 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bostrijdingsrniclclol QuECI1EFlS rnot LC-MSIMS 

Parameter Resultaat 

arnitraz. (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

CONI'O!~M 

································ 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheid van het gerappo1ieerde 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 bell«ndeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c- Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 386/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend Onderzochte monster voldoet. rekening houdend mot hettoepossingsocbied en de meetonwkerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform::: Afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebiec! en de mcotonwkorheid van do 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 z.orlder voorafgaal"lde schriftelijke toestemming var. het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, ter.zij in z1jr1 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0033 

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De MiQJ§.teLvan.EC.Pl]Qmische Zaken, 
~amens deze: 

a IJ 
Divt · oofd van de l van directie Handhaven, van de 

~oedsel- 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 
17E0033 
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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 201750216-V-18-09-2017 08:14 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35427987 

14-09-2017 

1 
15-09-2017 

15-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

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 
2{11750216-V-18-09-2<117 08:14 

Datum 

18..()9-2017 

Bi Jagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
18·09·2017 

Onze Referentie 

2017(;0216-V-111-09-2017 08:14 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35427987 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel 141 

zekerheid 11> Norm f2l 

fipronil (som) 0.046 mg/kg ± 0,023 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

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

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

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

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het 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 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 23 augustus 2017 

~;a.;..<;~ 

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 locatie: 
Voor KIP-nummer

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

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

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 22 augustus 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer uit sta l 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van dit KIP-nummer en afkomstig uit deze 
sta l( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term vrije stal( len). 

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

directie Handhaven 
divisie Inspoetie 

Cathnrljncslngel 59 
35 1 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcont<JCtcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie : 
NVWII/20 17/7 178 
17E0071 
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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 (bi.i)producten afkomstin daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding orn deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

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

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

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

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

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

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
hllP2;ilwvyw,n.v.ll>'iLnJLo_nd ~r_w~m~nlbJgçid~n/fiRIQDlL in-ei ere nifill ron i I :Y rage n_:~D.: 
iJD\WQQIQ~H::Q ebi okkeer_ç!~:!l.~g.r.ijy~J}. 

dlrectln H<tndhowen 
dlvisl«! Inspedh' 

Datum 
i':l <lllOUSIUS 101 I 

Onze reh1rent1e 
NVW/\/)01//11/Il 
I h00/1 
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De Staatssecretaris van Economiscl1e Zaken, 
Namens deze : 

Dit:t~o~: van de divisie li]§Pectle, onderdeel van directie Handhaven, van de 
N~edse~renautoriteit 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na vcrzending 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 Handhnvc n 
divisie Inspoetic 

Datum 
23 augustus 'J 01 1 

Onze referentie 
NVWA/20 1 I/ I 110 
17E007 1 
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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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q22-26 

201742380 

35464593 

1 

7 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

kippeneieren 

NL 

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

OlviJICI Cool u rne nt llo 
valligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

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

Datum bcprocvlngsrapport 
lO augustus 2017 

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

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Conform 

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

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

Dlvlale Conaument a 
velligheld 
Laborntorlu m voodot & 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngar11pport 
10 augustus 20 11 

Beproevlng~rapport ID 
NVWNTJ/2017/Q27·76 
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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 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q11-15 

201740536 

35377174 

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

Divis ie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
29 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter Resultaat 
Meet-
onzekerheld1 

Fipronil 0,077 0,038 

• Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gel!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform s 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 Contument lil 
velligheld 
Lnllor&tor lum voeder &. 
voocJsclveiiiQhclcJ 

D•tum bep roovlng1r 11pport 
29 juli '011 

Beproovlno~r•pport 10 
NVWNTJ/2017/Q II - 15 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:4 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 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/ ond e rwerpen/biociden/fi pron i 1- in -eieren/fi proni I-vragen-en
antwoorden -geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

~;:-~;;~co~~~~. 
Namens deze: 
i.o. 

. Maij 
Div 1ehoofd van de divisie ]Dspec e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse VQS!dser-ênWarenautoriteit 

----------------------

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/ 
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 

Analyserapport 201745648-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 resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentfficeerde 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 

201745648-V-29..08-2017 16:18 

Datum 

29-08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tfi/WA 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 (1) 

± 0,031 mg/kg 

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 

201745646-V-29-08-2017 16:18 

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

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tNWA taboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het rfV\11/A taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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Document 482

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurl ijke 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 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 fip ronil 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 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 besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht In bijlage I! en UI 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 Strategie 
divis ie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0033 
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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 vorrn van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opÇJcnorncn, 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. 470/2009 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 
maatregel<!n 

Datum 

I auqustus :>Ol.J 

Onze referentie 

lf<CNVWA/)01 7 /6~)7.'/ 

llr:OOJ3 

Pagina 2 van 4 



Document 482

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. llB/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnenin9 is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht orn het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijclin9 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegele maximurmesidugehalt:e van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

dit'ectle Stmtegle 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregt~l(m 

0.1tum 

1 <HaJustu~; /017 

Onze referentie 

rRCNVWA/ïO ll/!Sll 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 11roo:n 
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 elient 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,DYwil.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 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
maximumresidugehalten, hierna: MRL). 

Gelet op artikel 2 in samenhang rnet 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 amitro!, 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 Bereidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200'). 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rnening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorscl1riften 
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 MRI.. 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.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 kop·le 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 

l illi!)W\IU~; /01 Ï 

Onze referentie 

rRCNVWA//0 17/ó~)}l 

1 Jl·:oo:n 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenauloriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR1-3 

201740462 

35374002 

26 juli 2017 

27 j uli 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 . 

Dlvl1le Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,13 

Meet
onzekerheid1 

0,065 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenautOriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeell 

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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWNT3/2017/QR1-3 
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Document 484

.,..- .".,. 

> Retouradres Postbus 43006 3!>40 flfl Utrecht 

Datum: 22 augustus 2017 
Betreft : Vervolg besluit blokkade fiproni l - 17 E 0034 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie val! Economische Zaken 

Bij besluit van 27 juli 2017 is aan uw bedrijf een verbod opgelegd om pluimvee en 
de dierlijke producten afkomstig daarvan van uw bedrijf af te voeren. Dit verbod 
geldt voor uw bedrijf met UBN met KIP-numme

In dit besluit wordt het verbod nader toegelicht. Verder zijn op dit verbod twee 
nieuwe uitzonderingen van toepassing. Dit zijn de afvoer van kad avers 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 
maat regelen opgeheven kunnen worden. 

Toelichting op het verbod 
Gebleken is dat ten tijde van het opleggen van het verbod geen pluimvee op uw 
bedrijf aanwezig was. Dit is echter geen aanleiding om het afvoerverbod op te 
heffen . Fipronil is namelijk een zeer persistente stof. Dieren die worden gehouden 
in een stal die met fipron il is behandeld, lopen het risico deze stof in zich op te 
nemen. Dit betekent dat ook koppels na de behandeling worden opgezet in de 
behandelde stallen het risico lopen om de stof op te nemen. Ik handhaaf daarom 
het verbod. 

Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf t otdat 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 dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

directie Hhndluwc n 
divis ie Inspoetic 

Catho riJncslnycl !>'J 
J!:> 1 I GG Ullut ht 
Postbus 43006 
3540 flfl Ut re <111 

ContACt 
Klantconlltctccntrum 

1 0900· 0388 
I 088 223 33 3'1 

Onze roforcntlo: 
TRCNVWfl/70 17/7105/ 
17COOJ4 
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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: /(www. nvwa. n 1/ ond e rwerpe n/biocid en/fi pro n i 1- in -eieren/fi p ron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-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, 

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 

directie Han•liH1Ven 
divisie Inspattl(l 

Datum 
22 augustus ?Oll 

onze referentie 
TRCNVWA/20 '1//IIOV 
17E0034 
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deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20091). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke 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: 

DivisÎehoofd 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 stuUii: 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuutt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u 11et onde1tekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Eu1·opees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumpUe bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) m. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

directie Han .. dh.1.vnn 
divisie Insp<c~(:!h' 

Datum 
2? au~JuSlus ?IJl I 

Onze referentlü 
THCNVWA/20 J !/ll ()',f 
17E003-1 
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Dossiernummer 26 
17E0034 

Telefoonnummer 
~-------------- 1 
Naam 
Datum 'l.G · 1. l 7 
Tijdstip ,2. rlt) J.b :.) l c.u.u- 61éA 

Stel je zelf voor : V..J 

Naam NVWA medewerker: 
Spreek ik met de eigenaar? 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Mailadres 

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

Uit de administratie van het bedrijf 
Chickfriend komt naar voren dat uw 
bedrijf dit jaar diensten heeft 
afgenomen van dit bedrijf (stal 
gereinigd). 

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

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

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

'2& I } ~ f\..A--e..k bc:-/P .A~ b O.CV 

'0,0 ~~ · mcx_ 
VV\()\._)~j(_0a~ 

u <'~F2e.. 

Versie : 2 .0 ()~Q~ .ercd 2fl~ 
Datum: 26.07.2017 { 

l'f>izdf 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 AA Utrecht 

Datum: 28 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
u;)oJ.Cu Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0035 

Geachte heer/mevrouw, 

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 fipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa . nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eieren/fi pronil-vraqen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende t e hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Z"a-k:eq 
Namens deze:
i.o. 

directie Hanclhlw un 
divisie lnspc 110 

Cötho•IJncalng ••I •,•) 
3~ 11 GG Utrcthl 
Pontbus '1 3006 
35'10 AA Ut• oe ht 

Contact 
Klantcontactconlli llll 

1 0900·0388 
r 08B 773 33 :J'l 

Onze referentie : 
NVWA/7017/7!.> 10 
1 7E003~ 



Document 486

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zakeli 

Beproevingsrapport 201751605-V-23-09-2017 10:21 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35422924 

20-09-2017 

5 

21-09-2017 

21 -09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Olvlslo Lnborutorll• 
Afdollng Voodor o 11 vnnd~nl 

volllghold & produc tvnllluh"l'l 

Vltao, OoiJouw 1 ? ~ 1 
AkkornmalniJos 4 
6706WO Wogonh •uur! 
Postbus 144 
6700 AC Wngonln jOII 

www nvwa nl 

Conlaclporsoon 

F
vwa.wagonlngon@vwn nl 

On1o Roforonllo 
101/6 lGO!,.V1')0Q1011 1011 

Daturn 

'3-09·201/ 

Oljlagon 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder vooralgaande schriftelijke toestemming van hel NVWA laboratO<ium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheet 
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I )ivi!,u\ l.dlmra\llli '-1 

Afdolin!l Voodor- on vorHhol 

Vlrillqlwid ,'i. prodr Jo.1vo•ili!)lu)lo I 

Ualum 
;i:l-0\1-;>0 I I 

01111! [~IJhHII\1\ill 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35422924 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bostrijclinf)smiddel C!uE:.Chl:HS mot TO··MS/MS 

[Ja rameter Hesuilaal 

lipronil (som) nint aan[Jnloond 

2) Legenda Weillelijke Norm 
a" Maximale Urniet vastgesteld in Vomrdcninn (E::G) 11lfi1/200G (JOConsolidoerdn vorsio 

Wetlnlijko 
Norm 1:'1 

b ·Maximale Limiet vastgesteld in hel Waronwetlwsl\iill3ernidii\U nn hellandelin~l van lovonsmiddelun Arlikrd 12, eor:;[o lid. 
zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 

c- Maximale Limiet vastgestelrJ in Richtlijn (EG) :l~JH/200~l !JCConsolido{)(dO vorsio 

4) Lenenda Oordeel: 

Oordeel 1'' 1 

CONI'OHM 

Conform::: Niet afwijkend. Ondeoochle monstnr voldooL rokonin9 llOudoncJ mot hot toopassill\Jf;\J(~!Jiod !!ll do mooton;nkwht'~id van do moll\odo, 
aan de wettelijke nonnen 
Niet Conform::: Afwijkend. Ondou:ochte monstor voldoet, rokonin{l houdend mnl !loltoopassin\)S\JObi!)d nn do nweton;eko!lwid viln de rnol!mdü, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium wordefl opgevraagd 

Dit rapport mag 11iet zonder voorafgaaflde schriftelijke toestemming va11 hel NVWA laboratonum gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld wordefl, tenzij in zijfl 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NWJA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zakeli 

Beproevingsrapport 201751608-V-23-09-2017 10:22 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35422895 

20-09-2017 

6 

21 -09-2017 

21-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NWJA 

De gerapporteerde rasuilalen hebben uilslui tend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster 

Olvlslo Lnbomtorlo 
Af<lollng Voodor- 0 11 VUIIC IIIII I 

volllghold & produo tvuiiiUilcllcl 

V ltno. Gobouw 123 
Akkormnnlsbos 4 
oroowa wooonhH1on 
Postbus t44 
6700 AC Wogonln( ,on 
www.nvwa .nl 

Contactpersoon 

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

Onzo Roforontlo 

2011b i000·V·?3 OQ :1011 10 2J 

Datum 

23·09·20 17 

Blj lagon 

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 
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!Jiv1:;io l_alnu;ilOii<'l 

Afdulill!l Vl)<l<fol ""I V•l•"l""l 
volli()IHJIII & {JIOIII~o_IVIllliijiHiiol 

D<1hm1 
nO!J<IOI/ 

011/1J l~oloto11liu 

,<<11/',\notl V.' 1 <I'J ,·ol 1 '" · • 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 3542289!ï 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bcstrijdinnsrniddol OuE:_CilEHS mot lO··MS/MS 

Parameter Hosuitaal Meeton· Wettelijke Oor don! 1''1 

zeke!110id 111 Norm VI 
--····························································-··················································································· 

fipronif (som) 0.01'1molk\J :L 0,009 mgtkn o,oo~i mulk!J Nlt:: I CONFOI~M 

1 ) Lcnenda Meetonzekerheid 
De NVWA gebruikt een dekkingsfactor koo2 bij de berekening wm de geèxprmdecrde nmnlonmkerheid van het gmappwtomde rosuilaal 

2) Legcntla Weillelijke Norm 
a- Maximalo Limiet vastgesteld in Verotdenin!J (EG) 11lll11200ü ueconsolidoürdo vorsio 
b- M;lximalo limiet vaslnesteld in het Warenwotllûsluil Boroidin~r orliHJhandelinn van llwonsmidd<'il<mA!\ikol 1 :.>. !)1w>lü lid. 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (I:G) :m(i/2005 !JOconsolideerde ver:>i!J 

4} Legenda Oordeel 
Conform" Niet afwijkend Ondcrmchtc monster voldoet. rekeninu houdend mot hottoopassinnsuehiod on do moolorvekmhoid van de mnthodo, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform" Afwijkend Onderzochte rnonsler voldoet. rokoning houdend mol hoi\O(Jpassinqsnelliod en do müo\orvokorhoid van do mothode, 
niet aan do wellelijke normen 

Informatie over de gebruikte mee\methode(n) kan door de opdrachlgever bij he\ NWVA laboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NWVA 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: 28 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest 17E0035 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Econo111iscl!e Zaken 

I nspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummer(s) monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf KIP-numme  sta l 5 en 6 is 
geen fipronil aangetoond. Wel is in de mest de stof amitraz aangetoond. 
Amitraz is een schadelijke stof. In Nederl and is amitraz alleen toegestaan als 
diergeneesmiddel voor de bestrijding van ectoparasieten bij runde ren, varkens en 
honden . 

Nu amitraz is aangetoond wordt de mest van pluimvee op uw bedrij f 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 dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarva n. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en al le dierl ijke (bij) producten daarvan geen fiproni l of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. 

dlrcct lo Honclluw n 
divis ie Inspoctht 

Catharljncslng(Ji •,IJ 
351 1 GG UttO(hl 
Postlluu 4300& 
3540 /\/1 Ulr C< hl 

Contoet 
Klantcontact cc ntt 11111 

I 0900 0300 
F ooo n3 33 :H 

Onze roforon\lo: 
NVWII/20 1//7(> I 0 
17E0035 

Pagina 1 van 2 
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Op de website van de NVWA staat vcrmeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie 
hiervoor h.tlJ2..~ . .J Lwww. nywa. nl/onderwerpen/bloclden/flpronll-l.n-el cren/flpronl l
vragen-en-antwoorden-geblokkeerde-beddjven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
Na_DJens deze~ 
1-:'o. 

rs . N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie I nspee ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voed el- errWarenautoriteit 

dircello Hantthllv n 
dlvls lo Inspo llo 

Datum 
78 ~cptcmbor .JO 11 

Onze rororontlo 
NVWII/20 1///tll 0 
17(0035 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 1 ~4 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie vm1 Economische Zaken 

Analyserapport 201751607-V-26-09-20 17 13:33 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35422860 

20-09-2017 

5 

22-09-2017 

25-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Olvlolo 1 nbomtorln 
Afdollng VOO(IOr- 0 t1 VCJII!I!JUI 

volllghold 1!. produc tvniii(Ji rnlc l 

Vlloo. OoiJouw 123 
Akkormonloboa 4 
6708WO Wogonln oun 
Postbus ~ ~~ 

6700 AC Wngonhl~JOil 

www 1wwn nl 

Contoetpersoon 

T 
F 070 757 32 09 
vwa.wagonlngon@ vwll nl 

Onzo Rororonllo 
?017~100/.V·?OC)i) 1'011 13 Jl 

Datum 

26·09·201/ 

BIJlagen 

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

Monsternummer: 35422860 

CHE01-WV649.v!5 Bepaling van bestrijclinqsrniddel QuEChEiiS mot TQ.-MS/MS 

Parameter Hosuitnat 

fipmnil (som) niet aannotooruJ 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van b(~strijdingsmiddel QuEChE:HS rnet L.C-MS/MS 

P<muneter Resultaat (liJ 

nrnitmz {som) 0.022 mglkq 

G) Loqenda amitraz 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

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

IJivi~;il) I nh111HI1Hiv1 

Aldulin!) Vuo1l111' <ril V<I!Hl ;,,[ 

V(•ili!JIHfilf ,'), JHOI[tl< lvo•ili!jlloiol 

OnhHn 

;>tHHl-?01 I 

}C'i/'ollitJ/V.'Il<lu/01 I 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zoMer 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 
Warenautoriteil 
Minisreric van licor10misclre Zaken 

Analyserapport 20 1751610-V-26-09-2017 13:33 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35422908 

Datum monstername: 20-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 6 

Datum monsterontvangst 22-09-201 7 

Datum start analyse: 25-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Olvlslo Lnborntorln 
Afdeling Voodor u rr VO\HJuut 
volllghold & produo tvnllluhuhl 

Vllao, Gobouw 1 ?3 
Akkorrnnnlsi>Os 4 
6706WB Wngonlnuun 
Postbus 144 
6700 AC Wngonln 11111 

www.nvwu nl 

Contact porsoon 

T
F 070 757 32 09 
vwo .wagonlngon@ vwn nl 

Onzo Roforontlo 

701751010V·20 OU 1011 IJ U 

Daturn 

26.()9-20 17 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 3542290B 

CHE01-WV649.v5 Bepalino van bestrijdinosmidcjol OuEChLHS mot TO"MS/MS 

Parameter l~esu!taal 

fipronil (som) niot <Jallgotoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChEHS mot LC.MS/MS 

F'ararneter Hesuitnat (lil 

<Jmitraz (som) 0.011 mg/ku 

13) Legenda amitraz: 
arnitr.n aangetoond, indicatieve waarde 

Informatie o~er de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NIN/A laboratorium worden opgevraagd. 

I livi ~;i!) t nl 101 al 1 J! i , 1 

fll!Jnlill\) Vi)IHio! .-,,, v''"'l"'ll 

volliql1old ,'). pru1h !l.lvoiiiDiiolil 

Datum 
:won ;-ot 1 

0!1/IJ Ho IwonlliJ 

Pagina 2 van 2 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIN/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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> Retouradres Postbus '13006 35'10 1111 Ulrcclll 

Datum: 14 september 2014 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0072 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Ministerie van Economische Zakeli 

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. 

I n de mest va n het pluimvee van uw bedrijf is fiproni l aangetoond. Hierdoor wordt 
de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U 
dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedri jf BMC Moerd ij k . 

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De · ·ister van Econumi5c 
mens deze: 

. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie f)e 1e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlands - en Warenautoriteit 

dlrcctlo Hnndltuwon 
dlvlslo lns pucllu 

CDlharljnc~ln(l<ll •,!) 

35 11 GG Utr cht 
l'oslbus liJOOG 
3!>'10 1111 Ulr cc.. hl 

Contact 
Klanlconl !IClCC oHourn 

1 0900 0300 
r ooo 773 33 -, ~~ 

Onze roforontlo: 
1 RCNVWIInO I 1/ 1000! 
I ICOOn 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlêlndsc Voedsel· en 
Warenautori tei t 
Mirr isterie va u /icorromisclle Zakerr 

Analyserapport 201747469-V-09-09-2017 17:12 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35355477 

Datum monstername: 04-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 2 

Datum monsterontvangst 06-09-201 7 

Datum start analyse: 07-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde re sullaten hebben uitsluitend belrekking op hel ontvangen. hierboven ge Identificeerde monster. 

Olvlslo LniJomtorlr. 
Afdolln{l Voodoo <> 11 von<IHul 
volllghold & produo lvulll(thohl 

Vltno. Goi>OlrW 1 2~1 

Akkormoulobou 4 
6706W0 Wngoni"UIIIl 
Postbus 144 
6700 AC Wngonln JUil 

www.nvwo nl 

Contactporsoon 

T
F 070 757 3~ 99 
vwo.wngonlnoon@ vwtoool 

Onzo Roforonllo 
701141 41)0 V ()i) O(t rolt 111) 

Datum 

09·09·70 17 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35355477 

CHE01~WV643.v4 Bepa!inç; van bestrijdinnsmiddel OuE.ChEHS mnt LC··MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitmz (som) niot aannotoon1l 

CHE01~WV649.v4 Bepalinn van bestrijdin~Jsmiddel OuEChEHS rno\ TQ~MS/MS 

Parameter Hesuitani 

fipronil (som) 0.012 mntkn 

--~~----··-·-····-·~-cc-~·~-·-·--

1) Legenda Meetonzekerheid 

Mceton· 
zekerheid 111 

~: O,OOG mglkg 

Afdolin!) Voodol- ~Jil VIHHhnl 

\ltllliqlillltl & jHtldl l•.lvo>lll\)lllli<l 

1Jat11111 
OH OH /01/ 

Otl;n f{oftHOIIlitl 

De NVWA gebruikt een dekkingslaeter k"'2 bij de berekeninn van de geöxpandeerdtl mtletonzekcrheid vun hot w~mppor1eerde resultrmt 

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

Dil rapport mag niet zonder voorafgaancle schriftelijke toestemming van hel NVWA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NWIA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
WarcnaulOritcll 
Mi11isrcrlc va11 11conoruisch(' Za keu 

Analyserapport 201745648-V-29-08-2017 16:18 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35463224 

24-08-2017 

2 

28-08-201 7 

28-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NWJA 

Oe gerapporteerde resulta ten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen, hiert>oven geTdentificeerde monster. 

Olvlslo t OIJOrutOri'-
Aidollng Voodor (Jrt vutlilnut 
voll lohold & produ;. tvnllluhohl 

Vltoo. OotJouw 1 ?~I 
AkkOIIll0916bOO 4 
ll700WB Woooni" Uflll 
Postbuo t44 
6700 AC WngOillll JOII 

www nvwo nl 

Contactporsoo11 

T 
F 070 757 32 00 
vwo wooonlnoon@ vwn 111 

Onw Roforontlo 
101 14~48.Y.~ 0& JOl, 10 10 

Datum 

29-08-20 t / 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder VOOI'afgaande schriftelijke toestemming van het tNWA taboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35463224 

Cl"lE01-WVG49.v4 Bepalino van bcstrijc1innsmiddol QuEChEHS mot TCJ·MS/MS 

Pnrameter Hesuitaal 

flpwnil (som) 0.0()2 lll~Jik!J 

Meeton·· 
zekedwid 111 

:1: 0,0:~ 1 rll(Jfklj 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuECilEHS rnet LC-MS/MS 

Pa mmeter Hesuilnat 

amitra1 (som} niot aanqotoond 

- . ·~·---~~·-···-···-
1) Legenda Meetonzekerheid 

Afdolinq Vüodm "Hl vtmd<;ol 

vmll!)hold & pindl J<.1volllfjhoid 

1Jnhm1 
;JH Of\ ;JOl I 

Üll/O f~oloi<H1llo 

De NVWA gebruikt een dekkingsfaclor ko'2 bij de berekening van de geêxpandt'lerdt~ meetonzekerheid van het gertlpportoerde msul!aat 

lnformalie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel NVINA laboratorium worden opgevraagd 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming van het NI/WA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenz1j tn zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0072 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de ndse 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/ond e rwerpe n/biociden/fi pron il- in -ei eren/fi p ron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

-'DeMi~ister van Eco~;;~
Namens deze: 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de di.visie·Jrîsjiêctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Ned'l[landse·troêdsel- 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/2017/7447 
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 201750721-V-21-09-2017 09:05 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581530 

18-09-2017 

19-09-2017 

19-09-2017 

kip 

Nederland 

Dit rapport vervangt integraal het rapport met referentie: 201750721-V-20-09-2017 16:27 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201750721-V-21-09-2017 09:05 

Datum 

21.09·2017 

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 
21-09-2017 

Onze Referenf1e 

201750721-V-21-09-2017 09:05 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 31581530 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.044 mgfkg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,022 mg/kg 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mgfkg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronit (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mg/kg 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

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

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

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

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met hel 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. 
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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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf       

UBN-nummer  

Datum ruiming  14 augustus 2017  Aantal stallen  1 x 

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  11.800    stuks 

Afmetingen   L=  90 m         B=  9 m             H zijwand =   2,55 m              H nok=     4,15 m                   

Inhoud stal      3206  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  

Start afdichting 13.00  uur Afdichting klaar 13.30  uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZO 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5  m 

Start inlaat CO2  13.40  uur      

Tijdstip 20% CO₂ 13.45 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   13.53 uur Tot tijdstip 14.25 uur  

Einde inlaat CO₂ 13.56  uur   + bij doseren  
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Tijdstip betreding stallen    14.45 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.        15.00                      uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

25.8 27.1 
 

Meetgrafiek  

 

 

Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)    
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf     , 

Locatie:     

UBN-nummer  

Datum ruiming  15-08-2017  Aantal stallen  1x 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf   

 

Bijzonderheden 
- Dieren van 1 stallen in stal 2 geplaatst omdat stal niet af te dichten is  

- Stal heeft nok ventilatie en gordijnen aan zijkant  

- Tijdens voorbereiding stal gasdicht te maken, zijn kabels gebroken van nok klep. Hierdoor 

vergassing met gedeeltelijk open nok. Extra CO₂ ingebracht om verlies via open nok te 

compenseren. Hierdoor heeft het langer geduurd om stal op gewenste waardes te krijgen 

dan verwacht kan worden bij een stal van deze afmetingen.  Gewenste parameters zijn niet 

in gevaar gekomen  
 

Stal nr  2 (+ dieren uit stal 1)  

Houderij systeem   Biologisch  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  Stal 1  3600    stuks 
Stal 2 7000 stuks  

Afmetingen   L=  55 m         B=  16 m             H zijwand =   2,5 m              H nok=     5 m                   

Inhoud stal      3300  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 9.35 uur 

Windkracht    Windkracht 2-3 Windrichting  ZZW 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26 graden 

Document 491



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Hoogte  sensor    1.5  m Hoogte   meter  1.5m 

Start inlaat CO2  10.24  uur      

Tijdstip 20% CO₂ 10.32 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   10.52 uur Tot tijdstip 11.25 

Einde inlaat CO₂ 10.53  uur + continu bij doseren  

Tijdstip betreding stallen    12.00  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         xxxx                      uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

xxxx xxxx 

  

 

 

Operatieleider   

NVWA (naam en paraaf)    
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

~-...:.. 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zakeli 

In vervolg op het besluit van 27 juli 2017 beri cht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren of mest van pluimvee van uw bedr ijf 
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 aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij) producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af t e 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
UBN met KIP-nummer(s 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 t en 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 minist er 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 . 

dlroclla Handluwun 
dlvls lo Inspoelie 

Cothorljncslng I !>9 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 M Utrcc.ht 

Contact 
Klantcontactcct lltum 

l 0900· 0388 
r 088 nJ 33 34 

Onze rofar ontlo: 
NVWII/201//7 10':.. 
J7E0035 
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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 afvoervcrbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen ve1werkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)pmducten 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: //www. nvwa. n 1/ onderwe rpe n/b i oei de n/fi pro n i 1- in-ei ere n/fi pro n i 1-vraae n-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

directie Handi'U\V(m 
divisie Inspectie 

Datum 
2S t1lliJUS!w; 101 I 

Onze refcrontln 
NVWA/).0 l//1 JO'J 
1/UlOJ~.i 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verhad op te legqen 
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)produäen 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 Vcrordeninq (EG) 
nr. 1069/20091 

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke vcrplichtinÇJcn. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fipronîl in de mest: van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie--l.--matcriaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwer·kinÇJsbedr·ijf l1MC Moerdijk. 

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

' ' 
Drs. r/c;.-~aij . 

\ .-- , ____ _ 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u 11et 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 d'rgitaal 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 t<et ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheldsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
b'1jproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Vero1·dening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

diH!Cth' liandhii\IN\ 
divisie Inspöf.tl(~ 

l>atum 
)~i iliHJll~;! u•; ) 0! I 

Onze refemntle 
NVW/\f/01 //110'> 
1/UJOJ~i 
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.~ 

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0035 

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 
enjof 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 onderweroen/biociden/fi pron il- in -e ie ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden -geblokkeerde-bed ri ;ven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Mi.nlstervan 6cono.mi.eshe Zaken, 
<fmÉms deze: 

Drs. N .. Maij 
· i · hoofd van de divisie Ir;3Jeet·e, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandse Voed~n-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 
17E0035 
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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 201749929-V-15-09-2017 16:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280559 

13-09-2017 

05 

14-09-2017 

14-09-2017 

ei 

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 

201749929.Y-15-0S.2017 16:06 

Datum 

15-09-2017 

BiJagen 

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 
15-09-2017 

Onze Referentie 
201749929-V-15-09-2017 16:06 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280559 

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 TO-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel 14> 

zekerheid 11> Norm 12) 

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

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

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

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

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVINA 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 

Beproevingsrapport 201749931-V-15-09-2017 16:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280532 

13-09-2017 

06 

14-09-2017 

14-09-2017 

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.nw.~a.nl 

Contactpersoon 

T 
F 070 757 32 99 
w.~a.wageningen@w.~a.nl 

Onze Referentie 

201749931-V-15·09-2017 16:06 

Datum 

15-09-2017 

Bi~agen 

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 
15-09-2017 

Onze Referentie 

201749g31.V-15·0S.2017 16:06 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280532 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel !4> 

zekerheid 11> Norm (2) 

fipronil (som) 0.014 mg/kg ± 0,007 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

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

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

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- 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 meelonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tfVWA laboratorium 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 

Beproevingsrapport 201750542-V-19-09-2017 15:30 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424460 

16-09-2017 

5 
18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

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

2{11750542.V-19..09-2017 15:30 

Datum 

19-09-2017 

Bi~agen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toeslemming 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 
19-09-2017 

Onze Referentie 

201750542-V-19-09-2017 15:30 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 35424460 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <4> 

zekerheid <1> Norm {2) 

fipronil (som) 0.011 mgfkg ± 0,006 mgfkg 0,005 mgfkg NIET CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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) 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 meetmethode(n} kan door de opdrachtgever bij het tNWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tNWA 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 201750543-V-19-09-201715:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424436 

16-09-2017 

6 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De 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 

201750$43-V-19-09-2017 15:30 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag nîel 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 
19-09-2017 

Onze Referentie 

201750543-V-19·0~2017 15:30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424436 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <4> 

zekerheid (1) Norm (2) 

fipronil (som) 0.022 mg/kg ± O.D11 mgfkg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening {EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale limiet vastgesteld in het 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 NWo/A laboratorium 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 1\3006 351\0 1\f\ Uloecht 

Datum : 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voed<icl <.'n 
._.;ao.:..c._. Warenallloritcit 

Mirrisccrie varr Ecorr onri~clre Zaken 

In vervolg op het besluit van 3 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) . 11 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 stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteruits lagen. Over deze gedeeltelijke opheffing t en 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 monitor ing 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. 

11 MRL van fipronil op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 
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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. Dil 
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 afvoervcrbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij) producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrij( 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: //www. n vw a. n I I o nde rwe rpen/b i acid en/fi pro n il- in-eieren /fi pro n i 1-vrage n -en
antwoorden -ge blokkeerde-bedrijven. 

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

directie tinndtuwen 
divisie Inspectie 

Datum 
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On:re .-eforcmtlo 
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Dierlijke (bij)proäucten aanmerkt!n als Catcqorie 1 n1alerid.JI 

De dierlijke (bij)productcn <lfkornst:iq van uw bedrijf word(~!\ aanqcrnerkl <1h 
categorie 1 matcriaal voorzover die dierlijke (bjj)producten re~_;idtJen bevdll.t~n Vdll 
fiproni! en voorzover deze residuen de MRI overschrijd(~fl die i~, vd~_~l~j(~~;leld voot 
deze dierlijke (bjj)producten (<-lrlikel U, <lanllef Ctl onder d vdn Vcrordeninq (LG) 
nr. 1069/2009"). 
Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wettelijke verplichUnqcn. /oldWJ 
niet is aangetoond dal er geen fipronil in de tne.~;t_ var1 llel p!uinlvf~e danwe;iq i:-; 

wordt de mest V<-Hl pluimvee op uw bf~clrijf a;;_mqc~rnerkl ;~Is Cilkqorif~ 1 ·llldleridal. 
U dient deze mest af te voeren ndar llct: vcrwerkinqslwdrjjf BMC Moc:rdi_jk. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

i.o. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie J-landhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u 11et niet eens bent met deze beslissing, kunl u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de vcuenddalum. 

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. 

12 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0036 

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 
httos: //www. nvwa. n I I on de rweroe n/b ioci den/fi p ron i 1-in -eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Mi 'ster--van-Econemisc e Zaken, 
amens deze: 

i.o. 

s. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divis~sp ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse _'!_()§dsel-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/2017/7510 
17E0036 
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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 201749933-V-15-09-2017 16:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280479 

13-09-2017 

01 

14-09-2017 

14-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven ge1dentificeerde 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 
201749933-V-15·09-2017 16:06 

Datum 

15-09-2017 

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 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
15-09-2017 

Onze Referentie 

201749933.V-1S.09-2017 16:00 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280479 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel <41 

zekerheid PI Norm (21 

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

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

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het 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 hettoepassingsgebied 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 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 201749934-V-15-09-201716:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280495 

13-09-2017 

02 

14-09-2017 

14-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe 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 

201749934-V-15-09-2017 16:06 

Datum 

15-09-2017 

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 496

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
15-09-2017 

Onze Referentie 

2017499:l4-V-1$.QS.2017 16:06 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280495 

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) 0.030 mgfkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Mee ton~ 
zekerheid (1) 

± 0,015 mgfkg 

Wettelijke 
Norm (2l 

0,005 mglkg 

Oordeel <4l 

NIET CONFORM 

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

NWIA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 2017 49936-V-15-09-2017 16:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280508 

13-09-2017 

03 

14-09-2017 

14-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NWIA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend 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 
W~a.wageningen@Wla.nl 

Onze Referentie 
201749936-V-15-09-2017 16:06 

Datum 

15-09-2017 

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 
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Divisie Laboratoria 

AfdelingVoederwen voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
15-09-2017 

Onze Referentie 
201749936-V-15·09-2017 16:06 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280508 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel <4> 

zekerheid <1> Norm {2) 

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

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

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a· Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b - Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbestuit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel 12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c w 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 flfl Utrecht 

Datum: 2 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 bevestig ing 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 t oepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedr ijf. 

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 !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 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijneslngel 59 
35 I l GG Utrecht 
Postbus 43006 
35'10 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
r 088 223 33 34 
onfo@vwa.nl 

Onze referent ie 
TRCNVW/\/20 17/6527 
17E0072 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5. 1.0, c~erste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen rnet betrckkinq tot dieren die via vocder!n9, drenkinÇJ, 
inademing of een andere vorm van blootstcllinq een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opqcnomcn, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook rnct betrekking tot: de van die elieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoÇJe 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 vastgcstelde 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) 1069/20094 Daarom rnag 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 rnoet 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 

I. 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~ctie Strategie 
divlsh.~ Juridische zal<en 
team nestuurlijke 
m<tcttregelen 

DiltUrn 

Onze referentie 

li~CNVVV 1\fi'O 1 7 /t1 ~);:> / 
1 ;roon 
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Op grond van artikel 19 van VcrordcninrJ (EC) nr. l/8/200/' is een cxploit;mt viln 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rncnin~J is of redenen lwen- orn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveilioheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel t:e nernen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de cicren afkomstiq van uw bedrijf een overscllrijdinn 
vastgesteld van het wettelijk vastoeiegde maxirnumrcsiduqc~halte van fiproni! in 
eieren. Gelet op het voorç)aandc hebt u de volç]endc vcrp!ichtinqen: 

directie~ strategie 

divisie Juridische zal{(m 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

J .HHJthl w; JO l7 

Onz<~ ref<!rentie 

I !~CNVWA/}0 17/6~)}/ 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf 11et rnomcnt dat Chickfricnd J JI'OO/ï 

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 voornoernde partijen hele eieren in kennis te 

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

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 (EC) nr. 396/20056 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
rnaxirnurnresidugehalten, hierna: MRL). 

Celet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EC) 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 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 
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. 

ï 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, pend·lmethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dcrt:icncle lid, vrm het Warenwet!Jesluit: !3creidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordeninq (EC) nr. 396/200~5. 

Op grond van artikel 19 van VerorclcninCJ (EC) nr. llfl/2002 elient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rneninçJ is of redenen heef'\: om aan te~ 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft inqevocrd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedsc~lvciligheldsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk cle procedures in te leiden om het betrokken levensmicldcl 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kc~nnis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Urt het monsteronderzoek is gebleken clat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipmnil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EC) nr. 396/2005 wordt overschreden. U elient 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. 0' 

Drs. N.C. 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 posl 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 Zvvolle. 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). 

directi<~ Str<ltegie 
divisie Juridische zal<en 
team Hc~tuurlijl<e 
maatreg<!len 

Datum 

l ,'!IH)U',11!', )())/ 

Onze referentie 

I !~CNVWII//0 1 '1/Ci~il / 
l Jr()()/) 
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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 /QR5-37 

201741088 

35465529 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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 
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.wagenlngeni!Pvwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,14 

Meet
onzekerheid1 

0,070 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

Wettelij ke 
norm2 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Niet conform 

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

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

Divisie Consument lla 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Dat um beproev lngsr apport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNTJ/ 2017/QRS-37 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenauLOriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17·8 

201741097 

35465502 

1 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke 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 
6 700 AC Wageningen 
www. nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,029 

Meet 
onzek erheid1 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

Niet conform 

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

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

Divisie Cons ume nt 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q17-8 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 3 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 t en aanzien van de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee. 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 
reea llverplichting 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-mai l 
naar ICB@nvwa.nl , onder vermeld ing van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn beslui t toe. 

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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0368 
F 068 223 33 34 
lnro@vwa.ni 

Onze refer entie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0036 
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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, drenkinq, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of' die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dlrect.le Strategie 
dlvlslll Juridische :t.<lken 
te;:,m Bestuurlijke 

Datum 

] auqu~;tw; ){) 17 

Onze referentie 

! HCNVWA/i'O! 7/657. '1 

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

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 ecl1ter 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) 1069/2009'. 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 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 Vcrordenin9 (EG) nr. 178/200/' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft: om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveili(Jheidsvoorschriften 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 verplichtin9en: 

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.nvwi'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 
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 levensm'1ddelenwetgev·1ng, 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 111 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 
dlvlslt! Juridische zaken 
teClm llestuurlijke 
maOJtregelen 

OOiturn 

3 iH!IJUS(US ).() 1 J 

Onze referentie 

llH:NVW/I.f)O 1 l/(SJJ 

1 /1.'0036 
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Op grond van artikel 21 dertiende lid 1 van het Warenwetbesluit BereidinÇJ en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd rnct 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/200~3. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen 11eeft orn 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 1 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 derl1alve 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: 

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. 

dlrec:tie Strategie 

divisie Juridische Zitken 
wam Bestuurlijke 
maatregelen 

Oaturn 

3 iHH)U~;(US }()iJ 

On:r.e referentie 

I HCNVW/\//0 1 J /!i~il l 
l !rOU% 
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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 /QR3-4 

201740816 

35371733 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 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. 

Dlvll le Consument llo 
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 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,077 

Meet
onzekerhe ld1 

0,038 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei l 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel 3 

mg/kg 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, artlkel12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet vastgesteld In Verordening {EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwij kend. Onder.zochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder.zochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, n iet aan de wettelijke normen. 

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

Divis ie Cons ument • 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVW NT3/20 17/QIU-4 
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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 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR3-5 

201740817 

35371717 

Stal 2 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 
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Document 500

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,040 

Meet
onzekerheid' 

0,020 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori tei t 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka2 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. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR3-5 

Pagina 2 van 2 



Document 500

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 /QR3-2 

201740814 

35371768 

Stal 3 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie 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. wagenh19en@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,057 

Meet
onzekerheld1 

0,028 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautori teit 
Mill iS(erie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde result aat. 
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 hel In terventiebeleid 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 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. 

Divis ie Cons ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
3J juli 2017 

Beproevlngsrapport l D 
NVWA/T3/2017/QR3·2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 flfl Utrecht 

Datum: 2 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 bevestig ing 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 t oepassing op al het pluimvee en de 
dierlijke (bij)producten daarvan op uw bedr ijf. 

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 !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 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijneslngel 59 
35 I l GG Utrecht 
Postbus 43006 
35'10 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
r 088 223 33 34 
onfo@vwa.nl 

Onze referent ie 
TRCNVW/\/20 17/6527 
17E0072 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5. 1.0, c~erste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen rnet betrckkinq tot dieren die via vocder!n9, drenkinÇJ, 
inademing of een andere vorm van blootstcllinq een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opqcnomcn, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook rnct betrekking tot: de van die elieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoÇJe 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 vastgcstelde 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) 1069/20094 Daarom rnag 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 rnoet 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 

I. 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~ctie Strategie 
divlsh.~ Juridische zal<en 
team nestuurlijke 
m<tcttregelen 

DiltUrn 

Onze referentie 

li~CNVVV 1\fi'O 1 7 /t1 ~);:> / 
1 ;roon 
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Op grond van artikel 19 van VcrordcninrJ (EC) nr. l/8/200/' is een cxploit;mt viln 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rncnin~J is of redenen lwen- orn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveilioheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel t:e nernen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de cicren afkomstiq van uw bedrijf een overscllrijdinn 
vastgesteld van het wettelijk vastoeiegde maxirnumrcsiduqc~halte van fiproni! in 
eieren. Gelet op het voorç)aandc hebt u de volç]endc vcrp!ichtinqen: 

directie~ strategie 

divisie Juridische zal{(m 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

J .HHJthl w; JO l7 

Onz<~ ref<!rentie 

I !~CNVWA/}0 17/6~)}/ 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf 11et rnomcnt dat Chickfricnd J JI'OO/ï 

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 voornoernde partijen hele eieren in kennis te 

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

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 (EC) nr. 396/20056 maximurngehalten aan bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders (de zgn. 
rnaxirnurnresidugehalten, hierna: MRL). 

Celet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EC) 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 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 
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. 

ï 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, pend·lmethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dcrt:icncle lid, vrm het Warenwet!Jesluit: !3creidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordeninq (EC) nr. 396/200~5. 

Op grond van artikel 19 van VerorclcninCJ (EC) nr. llfl/2002 elient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rneninçJ is of redenen heef'\: om aan te~ 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft inqevocrd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedsc~lvciligheldsvoorschriften 
voldoet, onmiddellijk cle procedures in te leiden om het betrokken levensmicldcl 
uit de handel te nemen, wanneer dit de directe controle van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf heeft verlaten, en de bevoegde autoriteit daarvan in kc~nnis 
te stellen. 

Op uw bedrijf zijn eieren bemonsterd. Urt het monsteronderzoek is gebleken clat 
de eieren een gehalte van aan fipronil bevatten (zie bijlage). De MRL van fipmnil 
in eieren zoals aangegeven in artikel 18, eerste lid onder a in samenhang met 
Bijlage I! Verordening (EC) nr. 396/2005 wordt overschreden. U elient 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. 0' 

Drs. N.C. 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 posl 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 Zvvolle. 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). 

directi<~ Str<ltegie 
divisie Juridische zal<en 
team Hc~tuurlijl<e 
maatreg<!len 

Datum 

l ,'!IH)U',11!', )())/ 

Onze referentie 

I !~CNVWII//0 1 '1/Ci~il / 
l Jr()()/) 
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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 /QR5-37 

201741088 

35465529 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 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 
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.wagenlngeni!Pvwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina' s 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,14 

Meet
onzekerheid1 

0,070 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

Wettelij ke 
norm2 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Niet conform 

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

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

Divisie Consument lla 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Dat um beproev lngsr apport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNTJ/ 2017/QRS-37 

Pagina 2 van 2 



Document 501

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenauLOriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q17·8 

201741097 

35465502 

1 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentlficeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke 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 
6 700 AC Wageningen 
www. nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,029 

Meet 
onzek erheid1 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel 3 

Niet conform 

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

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

Divisie Cons ume nt 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
2 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q17-8 

Pagina 2 van 2 



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 3 

 Naam bedrijf  

UBN-nummer  

Datum ruiming  17-08-2017  Aantal stallen  1 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

 
 

Bijzonderheden 
- Storing op  , metingen verricht met     

- Centrale gang naar naastgelegen stal met dieren, ter plekke nameten tijdens vergassing 
 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren 52 weken  Aantal dieren    11.000    stuks 
  17.000 stuks  

Afmetingen   L= 71.8 m         B=  16 m             H zijwand =   1.98m              H nok=    4.82                     

Inhoud stal      3906   m³                          afmetingen ter plaatse opgenomen    
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 3 

Gebruikte meetapparatuur  
⃝  
⃝  

Start afdichting 14.00 uur Afdichting klaar 15.30 uur 

Windkracht                        Windkracht 2 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  25.5 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  15.37 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 15.44  uur      

Tijdstip 45 % CO₂   15.54   uur Tot tijdstip 16.24 

Einde inlaat CO₂ 15.54  uur    

Tijdstip betreding stallen    16.15  uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         16.45                     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 

25.5  26.5  
 

Meetgrafiek  
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Operatieleider 
 

   

NVWA (naam en paraaf)    
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Document 504

> Retouradres Postbus 43006 3540 /\/\ Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-..~Q 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 plu imvee 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.n l, onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 1 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 /\/\ Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3'1 
info@vwa.nl 

Onze referentie 
TRCNVWfl/20 17/652 7 
17E0037 
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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, drenkinq, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof !lebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenornen 1 of die 
llet gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekkinq tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dln~ctit.~ Strategie 
dlvlsil~ Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
nMatregelen 

Datum 

1 illl\)liSltiS )()I l 

Onze referentie 

rRCNVWA/?0 I l !65") 'J 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 1 ;uloJ; 

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 Vcrordening (EG) nr. 396/2005'). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan llet gebruik ecllter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden geilouden 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 Verordenin~J (EC) nr. 1/B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rncninn is of' redenen heeft om aan t:c 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveili9!1eidsvoorschriftcn voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel t:e nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomsti9 van uw bedrijf een ovcrschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresiduqehalt:e 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 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 elient 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 11oeft 
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 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 ( 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 
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 
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 amitrof, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 

dln~ctle Strategie 
divisie Juridische zaken 
tm.un Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

I auquslu~ JOl/ 

Onze referentie 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit Bereidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboelen orn te handelen in strijd rnet 
artikel 18, eerste lid, van Verordeninq (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordenin<J (FG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van rnening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan 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 overscl1reden. 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). 

divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
ma<ttregelcn 

Datum 

Onze referentie 
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!Jr()()]J 

Pagina 4 van 4 



Document 504

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minis1erie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017/QR1-16 

201740499 

35520921 

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

Divisie Con1ument BI 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

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 

0,13 

Meet
onzekerheld1 

0,065 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêKpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) MaKimale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) MaKimale Urnlet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd 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 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 schnttelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beprocvlng~r11pport 
JO)ull 2017 

Bcproevlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/QRJ- 16 
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> Retouradres Postbus 4 3006 3540 1111 tltrccll l 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft : Vervolgbesluit maatregelen fi pronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Ncdcrl:mdsc Vocd.,c l en 
L-.::o..-..c.,,~~ Warcnautor !teil 

Mi11isceric van t:corwmisc/11' Zaken 

In vervolg op het besluit van ! augustus 2017 ber icl1l ik u hel 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) .13 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedr ij f de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

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

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

Mogelijk dat een of meerdere 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 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. 

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

dlrectló " '""'" ·' ven 
dlvls lo h• ~llllct lo 

CHth.u ljiH••,IIHJ('I •,t) 

1'> 11 ( ,( • Utrt •c h l 
Po~thw. 11 IO!lh 
1'140 1111 ll tc<•c h l 

Contru:t 
KloCI\< OcH.lC lu•ntruCII 

r O<JOI) () JIIU 

' mm 11 1 ' ' ' ' ' 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verboel benadruk ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw beslult Is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij) producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegestaan nieuwe dieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerverbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen ve1werkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)product'en voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de 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. nvwa. n 1/ onderwerpen /biociden /fi pron i 1- in -eieren/fi pro n i 1-vrage n -en
antwoord en-ge blokkeerde-bed riive 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 Uandhnven 
divisie Inspectie 

Dl'ltum 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- matcriaal 
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 Vcrordening (EG) 
nr. 1069/200914

). 

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 13MC Moerdijk. 

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

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

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. 

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

directie Handluwen 
divisie lnsJH!ct.le 

Datum 
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Onze referentie 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 31 augustus 2017 
Betreft : gedeelte opheffing afvoerverbod eieren 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

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

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

- voor de stal(len) 3 en 4. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. I n deze brief leest u mijn beslu it en de toelichting 
daarop. 

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 29 augustus 2017 het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkom stig van KIP-nummer uit stallen 3 en 4, op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummer en afkomstig uit 
deze sta l( len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal( len) worden verde r aangeduid met de term gedeeltelijk vrije 
stal( len). 

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld . 

Hierna licht ik mijn besluit toe . 

directie Handhave n 
divisie Inspectie 

Catharlj ncslngcl ~9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentru1n 

T 0900· 0368 
F 086 223 33 3 4 

Onze referentie: 
NVWA/20 17/7 118/ 1/1.:003/ 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in cJe handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstiCJ daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te legçJen was hel 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, of een gehalte onder de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van 
fipronil is aangetoond. 

Tevens kunt u garanderen dat de eieren afkomstig uit de 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 ,-aken 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-i-materiaal. U dient deze mest af te voeren 
naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

dirécth~ Uandhavm1 
dlvlsh~ lllSJH~<:Ii(1 

OitiUill 

·_\] ,'lli(JWiiUS )01/ 

On:r.e rder<mllo 
NVWA/')0 I I/ I I /tl/I /I OOJ I 
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Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierl ijke (bij)producten 
daarvan van de (deels) geblokkeerde stallen geen f ipronil of fipronll onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag ind ienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil- in-eieren/fipronil -vragen-en
a ntwoorden-geblokkeerde -bedrijven. 

De-- Sta~ Ecooomische Zaken, 
Namens deze: 
.0. 

rs. 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdee van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel - en Warenautoritei 

----------
--

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. 

dlrcct lo Handhaven 
dlvlslo Inspoetic 

Datum 
31 ougustu~ 70 17 

Onzo rc fcrontlo 
NVWII/7017/7 ll8/ l lr003/ 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minlsceric van Economische Za keu 

Beproevingsrapport 201744716-V-23-08-2017 15:15 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35466759 

21-08-2017 

3 

22-08-2017 

22-08-2017 

ei 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resullalen hebben u ilsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 

Olvlslo Loborntorlo 
Afdeling Voodor- on voudsol 
voll igheld & t>rotluc tvolllghold 

Vlloo. Gobouw 123 
AkkorrnoalsiJos 4 
6706WB Wogonlngon 
PostiJus 144 
6700 AC Wogonlngon 
WWW .flWitl .fll 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagonlngon@vwo.ni 

Onzo Ro ferontlo 

201144/IO·V~,J-06-2017 HS 1b 

Datum 

23·08·2017 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schrillelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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Aldnfill\J Voodm 011 voml~,ol 

voili!JIHJid iJ. 1H<HhJ<:1v<Jillulmill 

Dnhun 
/:IOH·:>o1/ 

01\/lJ l{nlmml1io 

/111/·1·1/lli·V·iJ IHl :'111/ 1', 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35466759 

CHE01-WV649.v4 Bepalin9 van bestrijdingsmiddol OuECiilëliS mot T<J·MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) <LOO 

1~)-Legend'ä"'Më"ëïonzekerlill--····-··--·~-·~··~ .... ---·---

Wellelijke 
Norrn F''l 

Oordeel (·ll 

CONI'OH.M 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor koo2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerappol1eerde resultaat. 

2) Legenda Weltlelijke Norno 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 goconsolideerdo versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Boreidinn on IJch;lndeling v;Jn levmlsmiddnlnn Artikel12, oursto lid. 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale Limiet v<'!stgesteld in Ric!JIIijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel 
Conform"' Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, re koning houdend met lwt toopassinOS!Jülliod en de maetonzckmheirJ van de meUlOdo, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toep<lSSillfJS!JOhied on de meotonzokcrhcid v;Hl do methode, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NWVA 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 

Div isie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscene van écouomische Zakcrr 

Beproevingsrapport 201744719-V-23-08-2017 15:15 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35466732 

21-08-2017 

4 

22-08-2017 

22-08-2017 

ei 

NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselvei ligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resullaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen, hierboven geTdenti1iceerde monster. 

Divlslo Lollomtorlo 
llfdollng Voodor· on vootlbOI 
volllghOid & i>roductvolllghOid 

Vltoo, Gobouw 123 
Akkermooisbos 4 
6706WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www.nvwo nl 

Contactporsoon 

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

Onze Rolorontio 
?OI14411Q.V.,3()&?017 16 16 

Datum 

23.()6-2011 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder vOO<afgaande schriftelijke toestemming van het I>NWA laboratorium gereprOduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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A!dnlin!l VoodOl on VOI)II~;nl 
vuili\ll111id /i. jliOIII!I:IVilliil]llllill 

IJnlum 
:.":1-0il-:WI/ 

;•(JI/·1-1/IU V ;·11Hl :'OI I I'· )1, 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35466732 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddol QuECilEHS mol TQ··MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet il<lll(jCIOOilÛ 

2) Legenda Weltlelijke Nomr 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verorden in() (EG) 181\1/200() f)ecom;olidoerdo versie 

Wellelijke 
Norrn Vl 

b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwethesluit Bemidhl(J en bellandelino vanlevensmiddelen Artikel12. oersin lid, 
zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA 

c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (f.':G) 396/2005 (Jüconsolidrmrdo vorsin 

4) Legenda Oordeel: 

Oordenl 1"11 

CONFOH.M 

Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet rekonino houdend mot holtoopassinnsoobiod on dB nwotonnlkodwid villl do nwthodo. 
aan de wellelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monslm voldoet. rekeninçJ houdend met llelloopassill(JS(JObied en de montmvekodleid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

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

Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWVA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest 17E0037 

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 fip ronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf KIP-nummer  stal 3 en 4 is 
fipronil aangetoond. Tevens is in de mest de stof amitraz aangetoond. 
Amitraz is een schadelijke stof. 
In Nederland is amitraz alleen toegestaan als diergeneesmiddel voor de 
bestrijd ing van ectoparasieten bij runderen, varkens en honden. 

Nu deze beide stoffen zijn aangetoond wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf 
aangemerkt als categorie- 1-materiaal. U dient deze mest af te voeren naar het 
verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

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

di rectie Hnndluwon 
divis ie Insp ectlu 

Catharljncslngc l !>9 
3511 CG Utrecht 
Postbu5 43006 
3~40 All Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrunt 

T 0900-0388 
F 088 223 33 3 4 

Onze r efer entie: 
NVWA/20 17/7'198/ I / [003 I 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

· aij 
Divisiehoofd van de divisie I ctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeds arenautoriteit 

directie Handtuwen 
divisie Inspoetie 

Datum 

1 sopto mber 20 17 

Onze referentie 
NVWII/70J 7/74 90/ I/I OOJ/ 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirr iscerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201744718-V-25-08-201 7 16:58 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35466767 

Datum monstername: 21 -08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 3 

Datum monsterontvangst 22-08-2017 

Datum start analyse: 23-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierteven geldenlificeerde monster 

Dlvlslo Lubomtorlo 
Aldollng Voodor- 0 11 voodoor 
volllghold & procructvolll!fhOid 

Vltao, Gobouw 123 
Akkormnalsbos 4 
6708WB Wagonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonlngon 
www.nvwo.nf 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa.wagonlngon@vwo.nr 

Onze Relerontie 

201/4•1118·V·25·0f3..2017 10 (S8 

Datum 

25·08-2017 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het r-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35466767 

CHE01~WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChEHS rnet TO··MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.0?.6 01\)lk\) 

Müolon·· 
zekerheid Pl 

i 0,013\ll\)/kg 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmktclol QuEC11ERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat JUl 

---- ·----·-·--~- ·····-·-- -·---·--· 

amitraz (som) 0.024 mg/kg 

1) legenda Meelonzekerheid: 

Ah!tllilllj Voo1!1H 1'11 V!liJ<J"nl 

voiii!JIIIJid ti. jHOthH:Ivnlli\jll<>i<l 

Dnlw11 
;,~, Oll i'Ol/ 

0111o l~olmn111io 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheid van het gerappor!eerde resu!!Hat 

6) Legenda amitraz: 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NI/VIlA laboratorium worden opgevraagd 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemmiflg vafl het NI/VIlA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NWJA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201744720-V-25-08-2017 16:58 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35466724 

Datum monstername: 21-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 4 

Datum monsterontvangst 22-08-2017 

Datum start analyse: 23-08-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: NL 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NWJA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven ge Identificeerde monster. 

Olvlslo Loborotor1n 
Afclollno Vooctor- on vood~ol 

volllgholcl & productvolllgholll 

Vltoo. Gobouw 123 
Akkormaolsbos 4 
6706WB Wllgonlngon 
Postbus 144 
0700 AC Wogonlngon 
www.nvwa.nl 

Contoclporsoon 

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

Onzo Referentie 

201144720-V-25-08-?017 10 b6 

Datum 

25-06-2017 

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 
geheel 
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Aldi!hll!l Voodol nll VOO!hnl 

VOiii(jl\ldd & fliOII!H:!v<liliiJIH•il[ 

ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35466724 

CHE01wWV649.v4 Bepaling van bestrijdinç;srniddel OuE:Ct1EHS mot TQ··MS/MS 

Parameter r~esultaa\ 

fipronil {som) 0.027 lll~jlk\) 

Mcclon· 
zekerheid r•1 

;!: 0.0·14 mg/k\J 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmidclel QuECilEF~S met LC-MS/MS 

Parameter Hesul\aat l\il 

amitraz (som) 0.031 rnglkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

DnllHil 

:n, llH-ïOl/ 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gorappor1eerde resultaat 

6) Legenda amitraz: 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

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

Dit rapport mag n1et 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: 14 augustus 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 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 plu imvee 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 maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipronil - in-eieren/fi pronil -vraqen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecreta ris van Economische Zaken, 
Namens deze : 
i. -

directie Handhoven 
divisie I nspec tie 

Catharlj ncslng <'I !>9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrunl 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7008 
l7E0072 
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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 
WarenauroriLeiL 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/ 2017 /Q17-8 

201741097 

35465502 

1 

28 juli 2017 

31 juli 2017 

31 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divis ie Cont umo nt a 
velligheld 
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T
F 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 0,029 0,014 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka 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 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 Con1umcnt 111 
velligheld 
Laboratorium vocclcr & 
voc(lsclvclllghold 

Datum beproevlngln'lpport 
8 augustus 70 ll 

Beproevingsnipport ID 
NVWNT3/20t7/Qt7-8 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 4 3006 3540 !IA 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 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) .15 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 stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteru itslagen. 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 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 wette lijke 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 beslu it hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

15 MRL van fipronil op kippeneieren Is een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharljncslngel !:>9 
3!>1 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 !IA Utrecht 

Contact 
Kl~ntcont<lctcentrum 

1 0900 0388 
I 088 773 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/201//7105 
171:0072 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verboel IJcnadn.Jk ik dat dil vcrboel IJlijlt qclden op 
uw bedrijf totdat llet: verbod cloor middel van een nicuvv besluit is opqchcven. Dit 
IJetekent dat het verbod ook !JIIjft ÇJCidcn, als het pluirnvcc: c11 de dierlijke 
(bij)producten van uw I.Jedl-i.if zijn afgcvocnl naa1· ren door de: rnini~:;tcT 

aangevvezen verwerkinÇJsbedrijf. Het i~> tocqcstaan nieuwe die1-c:1l op uw !Jecll·ijf' 

aan te voeren, maar zolang het verboel niet is opqchcvcn, i~:; het afvoervcrboel op 
uw bedrijf van toepassing op nicU\N aangevoerde dieren en cic dierlijke 
(IJij)producten afkomstig claanran. 

Uitzondering op het ver!Jod: karkassen naar aangevvezen \f(:?rwerl<ing.sbedrUf en 
karkassen en monsters van dierflj/(e (bij) producten voor h'Jboratoriurnonderzoc'l< 
Er geldt een uitzondering op !let verbod voor het afvoeren van ka1·kassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadaver·s 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 kar·kassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monsters die worden genomen en ver·stuurd naar een laboratorium in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig 11eeft 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 ·,n 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 fvJRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Dp de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos: /(www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eiere_n/fipronil-vraqen-en-
a ntwoo relen -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. 

directie Handhaven 
divisie Xn~>pectie 

D;ltUIH 

1/ il!hJII',tliS '}()]I 

Onze refen_mtîe 
I\!\I\/V/1//0 l I/ IJ()~, 
1 /i 00 I) 
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Dierfl}ke (IJij)producten aamne1ken als Cateqorie·· f ·· materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden <'J<:mqcrncrkl al~:; 

categorie 1 matcriaal voorzover die dierlijke (bij)procluctcn rc~.·>iducn IJcvaUcn Vi"JII 

f'iproni! en voorzovc1· deze:: residuen de )\1RI.. overschrijden die; i:; vastqc~:,tc!d voor 
deze dierlijke (I.Jij)pl·oductcn (;Jrtikcl B, aanhef en OI teler cl van \/cnxdeninq (E:C;) 

nr. 1069/2009"'). 
Ten aanzien lïiei'ViJI1 wijs ik u naclrukkc:!ijk op de: wcttc:lijkc vcqJiicht·inqclt. Zo!anq 
niet is aangetoond dat e1· geen fipmnil in de rncst van het pluirnvcc Cîdll\NC:ziq i:; 
INordt de rnest van JJiuirnvec op uw IJcclrijf aanqernerkt als catcqorie··1· rn<Jtc.ri<:î<."ll. 
U dient deze mest af te voeren na<:w het vcrwcrkingsl:lccl!-ijf 131vJC fvJocrclijk. 

De Staatssecretaris van l:conomische 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 schr"1ftelijk een bezwaarschrift indienen. De daturn bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaar·scllrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaar·schrift 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 bezwaarscllrift 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. 

16 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) 

din~cUè Handh;~ven 

dlvls:l<~ ln~,;pccUo 

Datum 
) J ,JIHJII~,IIJ~, )()) J 

Onze r·e.rerentte 
f\1\IW!\/)01///l(•:, 
i /I ()() J) 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0073 

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/ ond erwerpen/biociden/fi proni 1- in -eieren /fi pro n i I-vragen-en
antwoorden -geblokkeerde -bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

-----··----·-----
e Minister van EconomfSCrre-z ken, 

Namens deze: 
i.o. 

D . N.G. Maij 
Divisiehoofd van de di_yjs;ie-L c ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederland .Vf)ed!;eT- 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 
17E0073 
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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 201750309-V-18-09-2017 08:15 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35379171 

14-09-2017 

01 

15-09-2017 

15-09-2017 

ei 

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 
201750309-V-16-09-2017 08:15 

Datum 

18-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
18-09-2017 

Onze Referentie 

201750309-V-18-<19-2017 08:15 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35379171 

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) 0.085 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,042 mglkg 

Wettelijke 
Norm (2l 

0,005 mglkg 

Oordeel <
4> 

NIET CONFORM 

De 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. Onde/Zochte 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 het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke tosslemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf    

UBN-nummer  

Datum ruiming  2 augustus  2017 Stal nr   1 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 

 

Bedrijfsinspectie 
verricht door  

 

 

NVWA Locatie 
verantwoordelijke   

Niet aanwezig 

 

Situatietekening bedrijf   
 
 

 
 
 

Bijzonderheden 
- Andere stallen liggen benedenwinds .  ontluchting technisch geen gevaar  

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel biologisch Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    8100    stuks 

Afmetingen   L=  60  m         B=  14 m             H zijwand =   2,5 m              H nok=     5,5 m                   

Inhoud stal      3360  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  

Start afdichting 8.00 uur Afdichting klaar 9.30 uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZW 

Document 511



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Buiten temp 22 graden Stal temp  28  graden 

Hoogte  sensor    0.8 m Hoogte   meter  0.8 m 

Start inlaat CO2  9,56 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 10,01 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   10,07 uur Tot tijdstip 10,37 uur 

Einde inlaat CO₂ 10,12  uur    

Tijdstip betreding stallen    11.00 uur              

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie      
nvt 

Tijdstip vrijgave stal            11.15                Ca.                  uur 

Controle afdoding door NVWA 
(naam)  

 Niet uitgevoerd, niet aanwezig.  
 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
 Goed geïsoleerde stal weinig temp verschil 

 Gewenste parameters dierwelzijn ruim behaald 

 

Meetgrafiek: 

 

 

 

 

Operatieleider  
(paraaf)       

NVWA  
 
(naam en paraaf)    
 

  

0

20

40

60

80
stal 1 C02 (%)

26

28

30

32 stal 1 Tempe…
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Document 513

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 augustus 2017 
Betreft: Opheffing bestuurl ijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 20 17 heb ik aan u de schri ftelijke bevestiging 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 (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding 
voor het opgelegde verbod vormde de sterke vermoedens dat in uw bedrijf de 
schade lijke 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 zij n opgeheven. 
Hierbij wordt deze opheffing schriftelij k bevestigd. 

Dit beslu it licht ik hierna nader toe. 

Toelichting 
Gelet op artikel 2 in samenhang met Bijlage I, deel A van Verordening (EG) nr . 
396/20051 zij n 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 Bijlage I bij die verordening genoemd producten 
als levensmiddel of diervoeder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedrag en dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage II of III. 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bij lage 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 van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aa n bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
l>ostbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/6519 
17E0038 
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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 O,OO!i 
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. oe datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

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

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

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

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

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

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

directie Stmtegie 
divisie Juridische zttken 
team Bestuurlijke 
maatreg(~ien 

Datum 
tl iHJ~JUSlus 2017 

onze referentie 
mCNVWA/20 11 /6~.i 19 
1n:oo:w 
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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 /QR3-35 

201740875 

31796718 

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 schr1ftelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ In zijn geheel. 

Divisie Consument a. 
vellighe ld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T 
F 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 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 
Warenautori teit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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

Div isie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsr apport I D 
NVW NTJ/20 17/QR3· 35 
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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 /QR3-36 

201740877 

31796701 

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 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 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsr apport 
31 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 
Wa renautoriteit 
Miniscerie 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 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 geHfectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproev lng srapport 
31 juli 2017 

Beproev lngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR3·36 
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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 /QR3-37 

201740879 

31796769 

3 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 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 8o 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpers oon 

T 
F 070 757 32 99 
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Document 513

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 {Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
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. 
' 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. Onderzocht e monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
m eetonzekerheld van de met hode, 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 Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngs rapport ID 
NVWNT3/2017/QR3-37 
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Document 513

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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /QR3-38 

201740880 

31796742 

4 

27 juli 2017 

28 j uli 2017 

28 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 llo 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrappor t 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 513

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel 3 

mg/kg Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In 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. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 20 17 

Beproevlngsrapport ID 
NVW A/T3/20 17 /QR3-38 
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Document 515

> Retouradres Postbus '1 3006 35'10 1\f\ Utrecht 

Datum: 17 augustus 201 7 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Vocd<>c l en 
-..~..- Warenautoriteit 

Mi11iscerie van f:couomi\che Za keu 

In vervolg op het besluit van 2 augustus 201 7 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) .19 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrij f 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 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. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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

directie ll iuldhiw o n 
divis ie lns sJoctlo 

(",l th .llljn<''•'"~l"l '>') 
3'> 11 G<• Ulr\'1 hl 
Por,thu•, 4 JOO<• 
3'>•10 1111 lHtt•c hl 

Contact 
Klttnlc on td< 1< c•nt""" 

r 0900 0 IUil 
I 000 }) 1 11 1'1 

Onze rcrc rcntlc: 
NVWII/)0 1//110'> 
I /1 00 19 



Document 515

Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk Ik dat dit verbod blijft uelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van ccn 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 cle minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegestaan nieuwe dieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het vcrbod niet is opgeheven, is het afvoervcrbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren cn de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedr(if en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het vcrbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier cle 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: //www. nvw a. n I I onderweroen/b iociele n /fi pro n i 1-i n -eieren/fi pro n i 1-vragen-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. 

dlroctlc Uandhnvon 
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Dierlijke (blj)producten aannH:.tken al~> L'lteuorie 1 tnateriadl 
De dierlijke (bij)product:cn afkom~;t.iq van uw lwdrijf wonkn at~rHJPIIWrkt tlb 
categorie 1 matcriaal voorzover die dierlijke (!Jij)prodrJctcrr rc~;iduen bevatten v.:m 
fipronil en voorzover clc;e residuen de MHl overschrijden dk.• b v.:Y;tqc~::;tc:~ld voor 

deze dierlijke (bij)producten (ilrt:ikcl H, aanllc~f en orHlf~r d vdn Veror<h~nitHJ (1·(1) 

nr. 1069/2009"1
). 

Ten aanzien hietVélll wijs ik u nddrukkclijk op de W(~t!dijl«~ vt~rplrclrlitHJc~rr. /oldll~J 
niet is aangetoond d<Jl er qecn fipronil in d<~ mc~;t. va11 lld pluimvee ddl1W(~;iq h 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aanqe1nerkt i1ls catcqorie l -mdtendd!. 
U dient deze mest af te voeren ndcH het ver werkinqslwdrijl BMC Moerelijle 

De Staatssecretaris van Economiscl1e liJken, 

Namens deze: 
i.o. 

Drs. N.~. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Uandhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na veu:cnding van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift inc!ienen. De daturn bovenaan deze brief is de verzen<Jdatwn 

Een d"igitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. B"lj 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) 

dhttfll(\ il<HUJhi'I\H~II 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 jul i 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 t en aanzien van de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadel ijke stof f ipronil is 
toegepast. 

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

I n deze brief vul ik de bestuurlijke maatregel aan. Daarnaast wijs ik u op de 
reeallverpl ichting ten aanzien van de eie ren. 

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 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 
k lantcontactcentrum (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 20 17 als MRL van f iproni l op 
kippeneieren een waarde van 0 ,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridisch e zak en 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze r eferentie 
TRCNVWA/2017/ 6527 
17E0039 
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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, drenkinq, 
inademing of een andere vorm van blootstelling 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 betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dimdie Strategie 
divisie Juridische zaken 
h~am Bestuurlijke 
maatregelen 

D<ttum 

Î: ilWJUS!US )Q]/ 

Onze referentie 

1 RCNVW/\/20 17/6S2 l 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt lil oo:J'l 
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 Vcrorclcninq (EG) nr. l?B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedse!veili9heidsvoorschriftcn voldoct1 

verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkornstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegele maximnrmesidugehaltc 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 Chickfricnd 
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 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 Warenwetbeslult Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EC) nr. 396/200~5. 

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

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

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (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/QR6-20 

201741223 

35369609 

1 

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 voora fgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenziJ in zijn geheel. 

Divis ie Con sument llt 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpers oon 

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 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,24 

Meet
onzekerheid1 

0,12 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Min isterie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

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, artlkel12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de 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 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 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVW A/T3/20 17 /QR6-20 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:? september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Afvoerverbod na ontvangst broedeieren va  17E0040) 

Geachte heer/mevrouw, 

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

U ontvangt vanaf 30 augustus 2017 broedeieren afkomstig van het 
 UBN en KIP-nummer Het is dit bedrijf 
 af te n verband met de verontreiniging van 

het pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten met fipronil. 
Fipronil is een schadelijke stof. In de broedeieren van het hiervoor genoemde 
bedrijf is fipronil aangetoond. 
Omdat uit ambtelijk onderzoek van de vleeskuikens, afkomstig uit verontreinigde 
broedeieren van geblokkeerde vermeerderingsbedrijven, is gebleken dat er in de 
slachtrijpe vleeskuikens geen fipronil of fipronil onder de MRL is aangetoond, is 
aan dit bedrijf een ontheffing verleend voor de afvoer van de verontreinigde 
broedeieren naar uw broederij. 

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

Bestuurlijke maatregel 
Ik leg, met ingang van 30 augustus 2017, ten aanzien van uitsluitend de 
broedeieren, afkomstig van het hier voor genoemde bedrijf en vanaf de hiervoor 
genoemde datum gehouden op uw broederij met erkenning  een verbod 
op om af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7704 
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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 van monsters naar een laboratorium in Nederland voor onderzoek naar 
de aanwezigheid van fipronil. 

Protocol 
De hiervoor genoemde broedeieren worden gemerkt, opgeslagen, bewaard en 
bebroed zoals is vastgelegd in het "Protocol verwerken broedeieren vb-bedrijf 

 zolang hier een blokkade op rust van de NVWA van 29 augustus 2017". 
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 het hiervoor 
genoemde vermeerderingsbedrijf. Er is komen vast te staan dat daarbij de stof 
fipronil is toegepast. Fipronil is een zeer persistente stof die ook als die niet direct 
op dieren is toegepast in dieren kan zitten. Nu de stof fipronil op het bedrijf is 
toegepast, is het ook in deze dieren aanwezig. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/20051 voor 
bepaalde levensmiddelen een maximumresidugehalte voor fipronil vastgesteld. 
Producten die in de handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die 
aan dieren worden vervoederd mogen het in voornoemde verordening 

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 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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vastgestelde gehalte niet overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 
396/2005). 

Nu de op uw bedrijf aangevoerde broedeieren afkomstig zijn van een bedrijf 
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 verwerken broedeieren vb-bedrijf zolang hier een blokkade op rust 
van de NVWA 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. Het 
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 !-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@nvwa.nl. 

De maatregelen blijven op uw broederij van kracht zolang u broedeieren blijft 
ontvangen van de vermeerderingsbedrijven waarvoor maatregelen gelden in het 
kader van fipronil en de laatste eendagskuikens uit deze broedeieren van uw 
broederij zijn afgevoerd. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
7 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7704 
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Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
7 september 2017 

Onze referentie 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0040 

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 I I ond erwerpe n/biociden/fi pron i 1- in -ei ere n/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 

ê~rTS-deze: 

Divisiehoofd van de divisie ]!Jsp ctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Vo~l~err1iflarenautoriteit ----------

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 
17E0040 
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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 201750538-V-19-09-2017 15:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424428 

16-09-2017 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op hel 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 

201750536-V-19·09-2017 15:30 

Datum 

19-09-2017 

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 
19-09-2017 

Onze Referentie 

201750538-V-19·0~2017 15:30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424428 

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

Parameter Resultaat 

fipronîl (som) 0.021 mgfkg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,010 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 12> 

0,005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Oordeel <4J 

NIET CONFORM 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde 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- Maximate Limiet vastgesteld in Richtlijn {EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
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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> 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 201750539-V-19-09-2017 15:30 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424399 

16-09-2017 

2 
18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

201750539-V-19·09-2017 15:30 

Datum 

19-09-2017 

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 
geheet 



Document 518

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19..{)9-2017 

Onze Referentie 
201750539-V-19..(19-2017 15:30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424399 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <41 

zekerheid <1l Norm (2l 

fipronil (som) 0.024 mglkg ± 0,012 mglkg 0,005 mglkg NIET CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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 Artike112, 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 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 

Pagina 2 van 2 



Document 518

> 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 201750540-V-19-09·201715:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35424364 

16-09-2017 

3 

18-09-2017 

18-09-2017 

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.n! 

Onze Referentie 

201750540-V-19·09-2017 15:30 

Datum 

1g-og-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NV# A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 
201750540-V-19-09-2017 15:30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424364 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel <41 

zekerheid <11 Norm (2) 

fipronil (som) 0.017 mg/kg ± 0,009 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
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 t-NWA 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 201750541-V-19-09-201715:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424372 

16-09-2017 

4 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking 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 

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

Onze Referentie 

201750541-V-19-09-2017 15:30 

Datum 

19-09-2017 

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 
19-09-2017 

Onze Referentie 

2C1750541-V-19-09-2017 15·30 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424372 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.022 mg/kg 

Meeton
zekerheid 11> 

± 0,011 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (2} 

0,005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

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) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

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

4) Legenda Oordeel: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Document 520

> Retouradres Postbus '13006 3540 11/1 Utrecht 

Datum: 2 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 plu imvee. 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 bij lage 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 wijziging aangebracht In bijlage 11 en III van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van f ipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divis ie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 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 17/6527 
17E0040 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wel 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. 

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. 396/2005'). 

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) 1069/2009'. 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) 

directi<~ Strategie 
divisie Juridische zak<~n 
te<tm Bestuurlijke 

Datum 

) iHIÇJUSlliS ){) 17 

Onze n!ferentie 

rltCNVWA/ïO l7/6~J) I 
llE0040 
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Op grond van artikel 19 van Vcrordeninq (E'G) nr. l /B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rncning 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 afkon1st:ig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde rnaxirnumrcsidugchaltc van fiproni! in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volqende 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,nywa.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 111. 

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 mg/kg. 

s 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 gel 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 IJ 
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 Slri'ltegie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
m<tatregelcn 

Datum 

) iHJ~)lJS\lJS )01/ 

Onze referentie 

1 RCNVW/\//017/65/.ï' 
1/Ul0-10 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ereidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te l1andclen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

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

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

Datum 

Î iHl()W;!w; )()! J 

Onze referentie 

mCNVWA/ïO 1"/ /6:)/1 
1/U)OrlO 
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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 
Miuiscerie van Economische Zake u 

NVWA/T3/2017 /QR2-38 

201740810 

35459743 

Stal 1, hok 1 (BG) 

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 schr1ftelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 111 
velligheld 
Laboratorium 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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,24 

Meet
onzekerheld1 

0,12 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de 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 Intervent iebeleid 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, n iet 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 schri ftelijke 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 
NVWNT3/2017/QR2-38 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-39 

201740811 

35459727 

Stal 1, hok 2 (boven) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
vellighe ld 
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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pag ina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,16 

Meet
onzekerheld1 

0,080 

Nede rlandse Voedsel-en 
Warenautori tei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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 afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/QR2-39 
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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 

NVW NT3/20 17 /QR3-1 

201740813 

35459719 

Stal 2, hok 3 (BG) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 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 laborator1um gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Consument 11t 
ve 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. wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,19 

Meet
onzekerheld1 

0,095 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautori teit 
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 gej!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 met hode, 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 Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 20 l 7 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017 /QR3· 1 
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Dîrectîe Handhaven 
Dîvisie 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 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / QR3-3 

201740815 

35459761 

Stal 2, hok 4 (boven) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

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

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

Contactper soon 

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

Datum beproevlngsrapport 
3 l jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 {Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,20 

Meet
onzekerheld1 

0,10 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Miniscerie 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 gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meet onzekerheld 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 schrlttelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zij n geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 j uli 20 17 

Beproevingsnipport I D 
NVWNT3/2017/QR3-3 
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Document 522

> Retouradres Postbus '13006 3540 11/1 Utrecht 

Datum: 2 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 plu imvee. 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 bij lage 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 wijziging aangebracht In bijlage 11 en III van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van f ipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divis ie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 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 17/6527 
17E0040 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wel 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. 

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. 396/2005'). 

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) 1069/2009'. 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) 

directi<~ Strategie 
divisie Juridische zak<~n 
te<tm Bestuurlijke 

Datum 

) iHIÇJUSlliS ){) 17 

Onze n!ferentie 

rltCNVWA/ïO l7/6~J) I 
llE0040 
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Op grond van artikel 19 van Vcrordeninq (E'G) nr. l /B/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rncning 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 afkon1st:ig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde rnaxirnumrcsidugchaltc van fiproni! in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volqende 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,nywa.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 111. 

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 mg/kg. 

s 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 gel 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 IJ 
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 Slri'ltegie 
divisie Juridische Zitken 
team Bestuurlijke 
m<tatregelcn 

Datum 

) iHJ~)lJS\lJS )01/ 

Onze referentie 

1 RCNVW/\//017/65/.ï' 
1/Ul0-10 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ereidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te l1andclen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

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

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

Datum 

Î iHl()W;!w; )()! J 

Onze referentie 

mCNVWA/ïO 1"/ /6:)/1 
1/U)OrlO 
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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 
Miuiscerie van Economische Zake u 

NVWA/T3/2017 /QR2-38 

201740810 

35459743 

Stal 1, hok 1 (BG) 

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 schr1ftelljke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

T
F
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 

0,24 

Meet
onzekerheld1 

0,12 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de 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 Intervent iebeleid 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, n iet 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 schri ftelijke 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 
NVWNT3/2017/QR2-38 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-39 

201740811 

35459727 

Stal 1, hok 2 (boven) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
vellighe ld 
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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pag ina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,16 

Meet
onzekerheld1 

0,080 

Nede rlandse Voedsel-en 
Warenautori tei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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 afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/QR2-39 
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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 

NVW NT3/20 17 /QR3-1 

201740813 

35459719 

Stal 2, hok 3 (BG) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 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 laborator1um gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Consument 11t 
ve 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. wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 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 

0,19 

Meet
onzekerheld1 

0,095 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautori teit 
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 gej!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 met hode, 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 Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 20 l 7 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017 /QR3· 1 
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Dîrectîe Handhaven 
Dîvisie 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 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / QR3-3 

201740815 

35459761 

Stal 2, hok 4 (boven) 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

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

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

Contactper soon 

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

Datum beproevlngsrapport 
3 l jull2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 {Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,20 

Meet
onzekerheld1 

0,10 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorite it 
Miniscerie 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 gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelij ke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwij kend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meet onzekerheld 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 schrlttelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zij n geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
31 j uli 20 17 

Beproevingsnipport I D 
NVWNT3/2017/QR3-3 
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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 
Minisrerie van Economische Zaken 

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 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 dierl ijke 
(bij) producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel t e brengen en buiten Nederland t e 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 plu imvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelijke opheffing ten aanzien van een bepaalde 
stal/ bepaa lde 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 monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipron il. 
De grondslag en motivering worden aangevuld . Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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

d irectie Handhavon 
divisie Inspectie 

Catharljneslngcl ~9 
3511 GG Uto·ccht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantconlactccntr um 

r 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onzo referentie: 
NVWA/2017/7105 
17[0040 
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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 vcrbod door middel van een nieuw besluit is opÇJcheven. 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 vcrwerkingsbcdrijf. 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 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: f/www .nvwa .n I /onderwerpen/biociden/fioronil- in-eieren/fipronil-vragen -en
antwoord en-geb I okkeerd e-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 Handhav(m 
divisie Inspectie 

Datum 
l I ill!{JW;Lu~; )01/ 

Onze referentie 
NVW/I.f/01 1/JJO~l 
111.'(){).1() 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie-· 1·· rnateriaat 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangcrncrkt als 
categorie l rnateriaa! voorzover die dierlijke (bij)produc\:cn rc~;iduen bev.:-:~ltcn van 
fipronil en voorzover deze re:;iduen de: f111RL overschrijden die i~; va~-~tqc:stclcl voor 

deze dierliJke (bi_i)pmducten (artikel B1 aanhc~f' en onder d van Verordeninq (CC) 
nr. 1069/2009:~). 
Ten aanzie11 hiervan wijs ik u nadi·ukl<clijk op de~ wettelijke vcr·p!iclî\:ir·lqen. /ol<:în~-1 

nic~t is aanÇJetoond dat e1· qeen f'ipronil in C:c mest v;:m h(;\: pluirnvcc: aanwc;;-:iq i~:: 

wordtdernest van pluirnvee op uw h(·::cil·iJf aan~Jcrncd<î: al:-:, catcqoric·-J ·-nwtcr .. ii:i<Ji. 

U dient cleze mest af te voeren naar· ]"I CL verwerkinqsbcdri,if [!,J11C f111oerdijlc 

De Staatsseu-etaris van Econornisclle Zaken, 
NanîETIS deze: 

-- i.o-, 

N\G, Maii 
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 bezv\raarschrirt indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaa1·. 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. 

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

d!re:c\i1t' H;~ndluwen 
dlvls!e lnSJH~ct!l~ 

Da.tun1 
l I <HH.Jib\ u~; JO'! I 

On~;{) t·d-l'.r~nl.le 

IVVW/\/}0 J 1/1 i ()~J 

i /1'00'1(1 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 5 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0040 

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: lfwww. nvwa. n 1/ o nderweroe n/biocid e n/fi pron il- i n-eieren/fi pron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

D Yliflistervan Economiscb.e_Zaken, 
mens deze: 
. 

Drs. N.G. aij 
/VISie ofd van de divisie Inspectie n erdee/ van directie Handhaven, van de 

Ne erlandse Voedsel- en W: oriteit 

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/2017/7510/17E0040 
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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 201746963-V-01-09-201715:37 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280698 

31-08-2017 

01 

01-09-2017 

01-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Mad

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven gelden\ificeerde 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«<l963-V-01..(11f..2017 15:37 

Datum 

01-09-2017 

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 
01-09-2017 

Onze Referentie 

2CI1746963-V-01-0I'-2017 15:37 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 35280698 

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) 0.037 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid <1> 

± O,Q18 mg/kg 

Wettelijke 
Norm 12> 

0,005 mg/kg 

Oordeel 14
> 

NIET CONFORM 

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

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 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 201746964-V-01-09-201715:37 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280671 

31-08-2017 

02 

01-09-2017 

01-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentfficeerde 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 
201746964-V.01.0g.2017 15:37 

Datum 

01·09·2017 

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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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
01-09-2017 

Onze Referentie 

201746964-V-01-09-2017 15:37 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280671 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel <4l 
zekerheid <1l Norm {2J 

fipronil (som) 0.044 mglkg ± 0,022 mg/kg 0,005 mglkg 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) 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. 

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

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 201746966-V-01-09-201715:37 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280655 

31-08-2017 

03 

01-09-2017 

01-09-2017 

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 

201746966-V-01.0~2017 15:37 

Datum 

01-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
01-09-2017 

Onze Referentie 

Z01746966.V.01.09-Z017 15:37 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280655 

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) 0.031 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid 111 

± 0,016 mg/kg 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

Oordeel <4> 

NIET CONFORM 

De 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. 

lnformaüe 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 NWo/A laboralorium 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 201746968-V-01-09-2017 15:37 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280639 

31-08-2017 

04 

01-09-2017 

01·09·2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking 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 

20174$968-V-01-09-2017 15:37 

Datum 

01-09-2017 

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 
01-09-2017 

Onze Referentie 
201746968-V-{)1-{)9-2017 15:37 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280639 

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 TO-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeet 141 

zekerheid 111 Norm (2J 

fipronil (som) 0.032 mgfkg ± 0,016 mg/kg 0,005 mg/kg NIET CONFORM 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsteetor 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 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 

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 
-..;o...;.oo;:e.- Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg 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) .3 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 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 t en 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 
ka rkassen 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 f ipronil op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg . 

d i rectie Han dhaven 
divisie I nsp ectie 

Calharljncslnocl ~9 
3511 GG Uto·cchl 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontact centrum 

T 0900 0388 
r 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17E0041 
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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 ver·bod 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 11et 
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/biociden/fi pron il-in-eieren/fi pronil-vraqen-en
a ntwoord en -q ebi okkeerd e -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 littndhlwtm 
divisie lnsj)ectle 

Datum 
1/ au~jtJ!;!w; )01/ 

Onze rcferenthl 
NVWA//01///IO~J 

1 /[()(),11 
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Dierlijke (!Jij)proo'uct:en aanmerken als Cat:eqorh::-- _1-- rnal:eriaal 
De dierlijke (bij)producten a!'kornst:iq van uw bedrijf worden aanqernerkl al~:; 

categorie :i. materiaal voorzover die dierlijk(;~ (bij)productcn residuen bevatten van 
fipronil e.n voorzover deze residuen de 1\'IRi.. ovcrscllri_jdcn die is vastqcstcld voor 
deze dieïl!jke (bij)pmducten (ad:ikcl 8, aanher en onder d van Vcmrdeninu (FC) 

111. l.069/2009'). 
Ten aanzien hiervan wijs ik u nadnJkkclijk op clc wettelijke vcrplichHnqen. /ulanq 
niet is aanQetoond cl at er qc:cn fipmni! in de mc:s\" van heL pluirnvee <FlllWCï:iq i~·_:; 

wordt de ntest. van pluimvee: op uw I.K:dl·ijf <:li:llïÇ:JCiïlCrkt al::; cateqo1·ic· J ITldl:cTiai·li. 

U dient deze rnest af t:c voeren naar het vcrwerkingslwdrijl 13!vJC Hoerelijle 

De Staatssecretaris van Economische Zake.n, 
f\!amens deze: 

i. 0. 

D1·s. N.G. Maij 

Divisiehoofd van de divisie Insp'ectie, onderdeel van directie lfandhaven, 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 bt·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 stuU!t 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuu1t u llet onde1tekende 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. 

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 {vero1·dening 
dierlijke bijproducten) 

d!n~ctle H<tndll<lven 
dlvft>le ln!;p<~ctle 

Dnlum 
l I ilU(_}IJ:;Iu:; /OJ I 

On~:e referenl I{~ 
f~\!Wfl/)0 1 I I I 1 ()', 

! !I OIJ:ll 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 20 17 
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 bu iten Nederland brengen van pluimvee 
van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw plu imvee. 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 analyse van deze monsters blijkt dat de dierlijke producten een te hoog 
gehalte fipronil bevatten. 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 
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 t e voeren, in de handel en bu it en 
Nederland te brengen. Dit verbod is van toepassing op al het pluimvee en de 
dierlij ke (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 
klantcontactcentrum (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 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 elieren 
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. 470/20093). 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 (EC) nr. 1 '78/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeftorn aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiliglleidsvoorschriften 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.nvwq.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 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 I vei I i g he idsaa n gelegen 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 Wacenwet:besluit 13eceidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met 
actikel 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 t1ecft 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). 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q13-11 

201740642 

35517712 

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

Divisie Con sument 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproev lngsrapport 
31 juli 2017 

Aan tal pag ina's 
2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,30 

Meet
onzekerheld1 

0,15 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In 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 schrlftell jke 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 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/Q13-11 
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> Retouradres Postbus ~ 3006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: bestuurl ijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~~~ Warenautoriteit 

Miniscerie 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 vermoedens dat op uw bedrijf de schadel ij ke 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 
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 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar ICB@nvwa. nl , onder vermeld ing van het dossiernummer. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wij ziging aangebracht in b ij lage I! 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. 
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Toelichting 
Op grond van artikel :1.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet: dieren kan ik 
maatregelen opleggen rnet betrekking tot dieren die v'1a vocdcrinÇJ, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstellino een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opgeno1rH~n, of die 
het gevaar lopen de stof op te~ nemen, alsook n1ct: bet:rekkinçJ tot· de van die elieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in tc hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de l1<111del worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20057 ). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan 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) 1069/2009'. 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. 

Reca llverpl ichti ng 

2 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van max·lmumgehalten 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 (!CC) nr. 17n/20())'' is een exploitant van 
een levensrnidde!enbcdrijf indien deze van rneninq is of redenen J·lecft: om aan te 
nemen dat een lcvensrniddel niet aan de voedsclvciliqheidsvoorschrifl:en voldoet:, 
verplicht orn het betrokken levensrnidclel uit de handel te nemen. Op IJasis van 
rnonsteronderzoek is in de eieren afkomstiq van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastoeiegde maximumrcsidu~Jcllalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volqendc verplichtingen: 

dlreclit! Strategie 
divisie Juridische zak<~n 
team Hestuurlijke 

lllilillregelen 

Datum 

Onze referentie 

I RCNVVI/A/)0 17 !6~)) l 

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

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden ÇJenorlH~n; 
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 afnen1ers op de hoogte moeten 
stellen indien zij voornoemde eieren heiJIJen cloorgelevercl. 

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 enjof diervoeders" op 
de website van de NVWA: Y!'!YX>',DVW<LDl - 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 (EC) nr. 
396/2005 geldt dat indien de in Bijlage I bij die verordening genoemde producten 
als levensmiddel of diervoerder in de handel worden gebracht het gehalte aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer mag bedragen dan het MRL dat is 
vastgesteld in bijlage 11 of 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 
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 vvat 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 1:3ereidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrbocJen orn te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van VerordeninCJ (EG) nr. 396/200'5. 

Op grond van artikel 19 van Verordeninq (EG) nr. 178/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddclcniJedrijf die van mening is of redenen heeft: orn aan te 
nemen dat een levensrniddel dat hij heeft inç)evocrd, geproduceerd, verwerkt:, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedsclveiliqheidsvoorschriftcn 
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 clerhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verarclening (EG) nr. 
178/2002. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautor'1teit, 
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 zv .. •olfe. 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). 

din~ctfe Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
rnaatreuelt~n 

Datum 

Onze referentie 

II{CNVVVA/}0 17 j(S) / 

! /!' 00-1! 
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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 /QR2-5 

201740750 

36453 167 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VI tae, 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 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,45 

Meet
onzekerheld1 

0,22 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor ka 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Intervent iebeleid 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 • 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 schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/20 17 /QR2-5 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-3 

201740748 

36453183 

2 

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. 

Divis ie 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 beproevlngsrappor t 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,085 

Meet
onzekerheid1 

0,042 

Nederl andse Voedse l- en 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 

norm1 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

Oordeel1 

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 Dordeel 
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 
meetonzekerheid van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

Informatie over de gebruikte meet methode(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 

D11tum beproevlngsrllpport 
31 juli 2017 

Beproevlngsr11pport ID 
NVWNTJ/2017 /QR2-J 
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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 
Minisrerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 3 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 Lim iet (MRL). 19 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 
monsteru itslagen. 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. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 4 3006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
r 088 /23 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7105 
17(0074 
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Toelichting op het ve•·bod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik clat dit vcrbod blijft gelden op 
U\N bedrijf totdat het verbod door rnidde! van een nieuw besluit: is opqchcvcn. Dit 
betekent dat het ve.-IJod ook blijft ÇJclden, als het pluimvee en clc clicrlijkc 
(bij)producten van uw bedrijf' zijn afqcvoerd naar een door de rninistcr 
aangewezen venrvel·kin~JSbeclrijf. Het is toegestaan nieuwe dic1·cn op uw bedrijf 

aan te voeren, maar zolang het vcrbod niet i~:; op~Jehevcn 1 is het afvoervcrboel op 
uw bedrijf van toepassing op nieuvv aangevoerde ciicrcn en de dierlijke 

(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het: ver!Jod: karkassen naar aangewezen vertl\'erl<ings!Jednjf en 
karkassen en monsters van dierlijke (!Jij)producten voor la!Joratoriumonderzoel< 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbec!rijf. Het betreft hier cle reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluirnvee die in l1et kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dier·lijke (bij) producten naar een labor·atorium. 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 ver·plichting 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 bedr·ijf in het kader van de 
verontreiniging met f•pronil. 

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 l1effen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: /lwww. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil-i n-eieren/fipronil-vragen-en
a ntwoorden -geblokkeerde-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 H.-~ndhiW(!Il 

divisie ln$pectle 

Datt!IH 

l J dtH)th\u~, )Ol/ 

Onze r(~fl~rent ir: 
11!\IVI/fi//Ol/j/JO'' 

l /I 00/·~ 
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Dierlijke (/Jij)product:en aanmerken als Categorie·· .1·· materh1a! 
De dierlijke (bij) producten afkomstiçJ van uw bedrijf worden ;.:~anqcrnc:rkt als 
categorie l rnaterlaai voorzover die dierlijke (bij)proclucten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze 1·csicluen de f\~RL overschrijden die is va~>tqe:_;tcld voor 
deze diedij kc (bij)proclucten (artikel B, aanhef en onder cl van VcrordcninÇJ (FC) 
nr. 1069/200920

). 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op clc wcU:clijke vcrplicllUnçJCI"l. Zol;:mq 
niet is aangetoond dat e1· ÇJccn fiproni! in de: mest van heL pluirnvee éWmNeriu is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf' aangemerkt ;;1ls catcqoric··J. .. materiaa!. 
U dient deze mest af te voeren naar het vcrwerkinç)sbeclrijf E)fVIC lvJoerdijk. 

De Staatssecretaris van E:conornischc Zaken, 
Namens deze:

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

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van de2e brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de ve1·zenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarscllrift 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 gezondlleidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

dlrectle !·landh<wcm 
dlvlsl(~ In~;pectit! 

D;!lum 
l I oltH)lJ~;( i!~; )0 l I 

Onze~ rekrentie 
NVW/\/i011/IJ()~, 

l/1 ()() /'! 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 3 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel f ipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schr iftelijke 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 t en aanzien van de dierl ijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee. Aanleiding voor het opgelegde verbod 
waren de sterke vermoedens dat op uw bedrijf de schadelijke stof 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 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 
reea llverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om plu imvee en de dier lijke producten afkomstig van uw 
dieren zoals eieren en mest van het bedrijf af te voeren, in de handel en bu iten 
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 dierlij ke 
(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-ma il 
naar ICB@nvwa. nl , onder vermelding van het dossiernummer. 

Hierna licht ik m ijn 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 januar i 2017 als MRL van fipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Str at cgl 
divisie Juridisch e ll:nk cn 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslng I !>9 
351 1 GG Utre cht 
Postbus 11 3006 
3540 AA Utrecht 

Cont act 
Klantcontactcentrum 

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

Onll:e referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
l7E0074 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet dieren kiln ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voederinn, drenkino, 
inademing of een andere vorm van blootsteil in() een scl1adelijke 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. 

dlretthl StrithlUh~ 
dlvlsit~ .Juridische ::t:,'tl<tm 
letun IJt~stuudljlw 
nmatregt~lt~n 

D<ttum 

:J iHJ(jW;tw; )() l/ 

Onze rafercnl.le 

II~CNVW!i/)01//(I'J')/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt uroo;t~ 

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 vastgcstelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Vcrordening (EG) nr. 396/20052

). 

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 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) 

Pagina 2 van 4 
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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 rneninq 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 afkomstiq van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximurnresidu(lehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichl:inqen: 

directie Str.1togh~ 

divisie Jurldltodw :t<lkml 
lt!arn Bestuu.-lijhe 
maaln!gelen 

onze referentie 

lHCNVWA/1:01//b~J// 

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

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

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

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 
voedse I vei I ig he idsaa n gelegen 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 vcrboden om te handelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EG) nr. 396/200~). 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. l/H/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 1H, 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.nlfbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

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

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

dlrectlt~ Stratcgl(• 
dlvlsh~ Juridisdm zalton 
team Uestuur·lljlu~ 
m<tatregt~lun 

Oatum 

l HCNVWA//0 J //(>~>)I 

1lr00l-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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR3-8 

201740820 

35496587 

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

Dlvll lo Conaumo nt a 
vo lligheld 
Laboratorium voed er & 
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. wageningen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrappor t 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resu lt aat 

0,077 

Meet
onzek erheld1 

0.038 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie 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 geexpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artlkel12, eerste lid , 
zoals geeffectueerd 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 
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. 

Olvl1le Con1ument lil 
vell igheld 
Laboratorium vocdo• & 
voedselvelligheld 

Datum bcproevlng1r11pport 
31 juli 20ll 

Beproevln g• rllpport 10 
NVWNT3/ 20 17/QRJ-8 
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Benodigde informatie voor afvoer bij blokkade ivm 

Fipronil 
 

* De NVWA kan beslissen toestemming te verlenen voor de afvoer van 

pluimveekadavers van uw bedrijf na vergassing. De afvoer geschiedt naar: 

Rendac  

Kanaaldijk Noord 20 

5691 NM Son 

 

* De NVWA kan beslissen toestemming te verlenen voor de afvoer van mest van uw 

bedrijf. De afvoer van mest geschiedt naar: 

* De NVWA kan beslissen toestemming te verlenen voor de afvoer van eieren van uw 

bedrijf. De afvoer geschiedt naar: 

Rendac  

Kanaaldijk Noord 20 

5691 NM Son 

 

LET OP: Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien u alle onderstaande 

punten volledig beantwoordt en deze stuurt naar icb@nvwa.nl. Stuur uw verzoek uiterlijk 

48 uur voor de geplande afvoer/ doding. Gebruik de tabellen onderaan de volgende 

pagina voor het invullen van de gegevens.  

 

Uitleg bij de tabellen: 

Kippen: 
1. Uw volledige voornamen en achternaam. 
2. Woonadres . 
3. De naam van uw bedrijf . 
4. Enkel de eigenaar van het bedrijf kan deze aanvraag doen. Vul in JA/ NEE.   
5. Datum waarop de doding zal plaatsvinden. 
6. Adres en kipnummer waar gedood wordt. 
7. Totaal aantal stallen welke staan op het adres waar de pluimvee gedood zal worden. 
8. Het nummer (de nummers) van de stal(len) waar gedood gaat worden. 
9. Het aantal dieren (per stal) dat gedood gaat worden. 
10. De diercategorie (per stal): bijvoorbeeld leghen/ ouderdier etc. 
11. De leeftijd van de kippen (in aantal weken) op de datum van doding. 
12. Welk bedrijf de doding uitvoert. 
13. Geplande tijd aankomst gaswagen of geplande tijd start doden. 
14. Datum van afvoer van de kadavers vanaf uw bedrijf. 
LET OP!! U dient bewijs te overleggen mbt in welke stal de dieren gedood zijn 

en hoeveel dieren gedood zijn. Doe dit door ruimings-rapport(ten) EN 

afvoerbonnen van Rendac zo snel mogelijk in te sturen naar icb@nvwa.nl .  

 

Mest: 
19. Adres en kipnummer vanaf waar de mest wordt afgevoerd. 
20. Aantal stallen welke op dat adres aanwezig zijn. 
21. Het nummer/ de nummers van de stal(len) van waaruit de mest wordt afgevoerd. 
22. Zijn/ worden de dieren waarvan de mest afkomstig is gedood? Zo ja, vul punten 1 tot 14 ook in. 
23. Is de mest welke afgevoerd wordt afkomstig van dieren welke vervuild zijn met Fipronil? Zo ja: is 

dat door de NVWA vastgesteld of door een andere organisatie (en welke)? 

Document 531
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24.  Hoe veel ton mest plant u ongeveer af te voeren. Maak een onderscheid tussen mest welke 
mogelijk met Fipronil besmet is en mest welke waarschijnlijk niet met Fipronil besmet is. Vul 
tevens de mestcode in, dit zal meestal een getal tussen de 30 en 39 zijn.  

LET OP!! U dient bewijs te overleggen mbt de hoeveelheid afgevoerde mest en 

de afnemer (BMC moerdijk). Doe dit bijvoorbeeld door de vervoersbewijzen 

dierlijke meststoffen zo snel mogelijk in te sturen naar icb@nvwa.nl.  
* U dient de afvoer van mest uiteraard ook te verantwoorden in uw mestboekhouding. Dus: wegen, bemonsteren en 

vervoersbewijs dierlijke mest opmaken. 

 

Eieren: 
32. Het adres en kipnummer vanaf waar de eieren afgevoerd worden. 
33. Aantal stallen op het adres vanwaar de eieren worden afgevoerd. 
34. De nummer(s) van de stal(len) vanaf waar de eieren worden afgevoerd. 
35. Zijn de kippen gedood alvorens de afvoer van de eieren? Of worden de kippen nog gedood? 
36. Zijn de eieren vervuild met Fipronil? Zo ja hoe is dit aangetoond? Door de nvwa en/of door 

andere organisaties en welke? Geef het eventueel ook aan indien u niet-besmette eieren heeft/ 
hoe veel/ uit welke stallen en hoe veel u hiervan eventueel afvoert naar Rendac.  

37. Het aantal dagen dat uw bedrijf geblokkeerd is. Indien van toepassing uitgesplitst in: dagen 
geblokkeerd door afnemer en dagen geblokkeerd door nvwa.  

38. Het totaal aantal eieren wat u in totaal plant af te voeren (indien van toepassing ook uit welke 
stallen afkomstig). 

39. Het aantal kilogram eieren wat u in totaal plant af te voeren.  
40. De leeftijd van de kippen op moment van doding/ afvoer.  
LET OP!! U dient bewijs te overleggen mbt de hoeveelheid afgevoerde eieren. 

Doe dit bijvoorbeeld door afvoerbonnen van Rendac te sturen naar 

icb@nvwa.nl.  

 

 

LET op!! Stuur alle bewijsmiddelen/ afschriften zo snel 
mogelijk na het doden/ afvoeren in.  

 
Vul onderstaande zorgvuldig in. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in 
behandeling genomen. Wanneer u meerdere producten afvoert, bijvoorbeeld 
naast kippen ook mest of eieren, dan hoeft u de eerste vier vragen slechts één 

maal in te vullen. 

 
Bij afvoer kippen: 

1 Voornamen & achternaam   

2 Woonadres   

3 Naam van uw bedrijf   

4 U bent de eigenaar   

5 Datum van doding   

6 adres + Kipnr doding   

7 Aantal stallen op adres   

8 Stal nummers doding   
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mailto:icb@nvwa.nl
mailto:icb@nvwa.nl


9 

Aantal (per stal) welke 
gedood en afgevoerd 
worden 

  

10 Diercategorie   

11 Leeftijd op datum doding   

12 Uitvoerder   

13 Tijd doding   

14 datum afvoer kadavers   

 
Bij afvoer mest: 

15 Voornamen & achternaam   

16 Woonadres   

17 Naam van uw bedrijf   

18 U bent de eigenaar  ja 

19 Adres + Kipnr mest afvoer   

20 Aantal stallen op adres 6 

21 Stal nummer(s) mest afvoer  4 

22 Dieren eerst gedood?  nee 

23 Mest besmet?  ja 

24 

Ton mest en soort mest 
(mestcode) wat u af wil 
voeren 

 100 ton / mestcode 32 

25 Vervoerder   

26 Afnemer   

27 Datum afvoer  24-8-2017 

 
Bij afvoer eieren: 

28 Voornamen & achternaam   

29 Woonadres   

30 Naam van uw bedrijf   

31 U bent de eigenaar   

32 Adres + Kipnr ei afvoer   

33 Aantal stallen op adres   
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34 Stal nummer(s) ei afvoer   

35 Dieren zijn/ worden gedood   

36 Eieren besmet   

37 Aantal dagen geblokkeerd   

38 

Totaal aantal eieren wat u 
af gaat voeren (geschat) EN 
aantal eieren uit welke stal  

  

39 
Totaal aantal KG eieren wat 
u af gaat voeren (geschat) 

  

40 
Leeftijd kippen op datum 
afvoer eieren 

 

41 Merk/ Ras kippen  

42 Vervoerder   

43 Afnemer   

44 Datum afvoer   
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 27 september 2017 

----,.;..-

Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0042 

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 KI P-nummer(s monsters van eieren 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadel ijke 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 plu imvee en/of de dierlij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en/of alle dierlijke (bij) producten daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https ://www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in-eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

~.--r.'fJ""c ie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
ran.~i!Ht'oerfsSieel- en Warenautoriteit 

directie Handhnvon 
divisie Inspectie 

Catharljneslng I !>9 
3511 GG Utre hl 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactce nlrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 3'1 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7':>10 
17E0042 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201751553-V-23-09-2017 10:21 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35420793 

Datum monstername: 20-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 1 

Datum monsterontvangst 21-09-2017 

Datum start analyse: 21-09-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlsio Laboratoria 

Afdollng Voodor- o ll VOOdtlOI 

volllghold & productvoiiiOhoi<J 

V llao, Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706WB Wagonln gon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonln gon 
www nvwa nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwa wagonlngon@vwa nl 

Onze Reforentio 

201751553.V·23-00 2017 10 21 

D atum 

23·09·20 17 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het INWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenziJ in zijn 
geheel 
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DIVÎSÎ() LniJO! atori; 1 

Afdofin!J Vomlm· tJil v,,,",,,.,J 

vnili!JIHlid & p!!\d!Jt.IV<Iili~flllli<l 

Datum 
/.:1·09·/.0i 7 

01110 Hnlmentie 

/llt/•,t•, .·1 v-;•:tml /01 ; '", 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35420793 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuECI1ERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeot 1'11 

zekerheid JIJ Norm PJ 

fipronit (som) 0.050 mg/kg ± 0,025 mg/kg Nlt: r CONFOI~M 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
Oe NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerarm0!1eerde resultaat 

2) Legenda Weltlelijke Norm 
a· Maximale limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde vcrsic 
b- Maximale limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandelin9 van levensmiddnlnn Artiknl i/., ümste 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 het toepassingsncbied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend rnct hettoepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wet1elijke 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 N\N>/A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 september 20 17 
Betreft: Vervolgbeslu it maatregelen fiproni l 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

Uit onze administratieve controle is gebleken dat u nog niet schriftelijk op de 
hoogte bent gesteld van het vervolg op het besluit van 27 juli 2017. 
Ik bericht u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren of mest van pluimvee van uw bedrijf 
is gebleken dat een gehalte f ipronil is aangetoond in deze monsters. Hiermee is 
het vermoeden bevestigd dat het plu imvee 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 stallen van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van pluimvee, eieren of mest vanwege 
monsteru itslagen. 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 zij n 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 word en. 

directie Handluw n 
d ivis ie Jnspo ll 

Catharljncslng<,l !>!J 
35 1 I GG Ut re< hl 
Postbus '13006 
3!>'10 /lfl Ut recht 

Contac t 
Klantcontactcc nto tllll 

T 0900· 0388 
F 088 773 33 3 '1 

Onze referent ie : 
NVWfl/70 17/7 1 0!> 
17E00'1 7 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde vcrbod benadruk ik dat dit vcrbod blijft qelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit is opqehcven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en ere 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 opçJehcvcn 1 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 verwerkingsbedrUf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producl'en voor laborat'Oriumondcrzock 
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 
hl;,I;,Qs: //www. n vw a. n 1/ o nde rwerpe n /biociden /fi PIQ.Dilin-e i eri'DlflQro n i 1-vragen -en.: 
antwoord e.D.:Q.e blokkeerde-bed ri ive.n. 

dlmdlo lianct IHwou 
dlvblè In~pecllc~ 

Datum 
)I\ Sl'plelllll!'l .-'I)! I 

Onze r<!ft~rent lel 
NVW/\fJOl///10', 
1/! 00 11) 
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Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere beslulten zij n de 
maatregelen tevens gebaseerd op art ikel 5.12 van de Wet dieren. 

Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaa l 
De dierl ijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover d ie dierl ijke (bij )producten residuen bevatten van 
f ipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (art ikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/ 20091

) . 

Ten aanzien hiervan wijs ik u nadrukkelij k op de wettelijke verpli chtingen. Zolang 
niet is aangetoond dat er geen fi pronil in de mest van het pluimvee aanwezig is 
wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie- 1-materi aa l. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdij k . 

De f1lnister van Economische Zaken, 
/'Ná mens deze: 

/ s. N.G. Maij 
Divisiehoon van de·drvJS;;I nspectie, onderdeel van direct ie Handhaven, van de 
~e-áerlandse 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 402 19, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

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

d irectie Hancl hiw u n 
d ivisie Inspo llö 

Datum 
78 september JO 11 

Onxe referen \1 
NVWA/701// 1 1 0~ 

J7C00117 
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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 201751553-V-23-09-2017 10:2 1 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35420793 

20-09-2017 

21-09-2017 

21 -09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitslui tend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 

Olvlslo Labomlorio 
Afdollng Voodor- o ' ' vood" ol 
volllghold & produo tVIliii[Jhhltl 

Vllao. Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708W8 Wogonln(lun 
Postbus 144 
6700 AC Wagonln JOII 

www.nvwa.ni 

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

?0 116 1553·V·?3-0~:1011 10" 

Datum 

23·09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Di t rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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Afd~1linq Vnodm- r>11 vwnhnl 
vHIIHJ!IOid ,'l, p10d11 LIV"ili!)h<>ld 

Ditlt!ltl 

/:\ (JH-I'tll/ 

Oll/<J l~o!i!IOJII1io 

:'nl/',1',0, I V.' I 0'-' /I} I I lil ' 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35420793 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van bestrijdin9smiddel QuEChEHS met TQ .. MS/MS 

Parameter HesuilHal 

fipronil (som} 

=~=-------- ···--------· 1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheid 1•1 

;~. 0,025 mglkg 

Weltolijke 
Norm lil 

Oordnel 1"' 1 

NIE.-1 CONFOHM 

Oe NVWA gebruikt een dekkingsfaclor k:::2 bij de berekening van de geëxpandeerde meelonwkerheid van hel geruppo1tcmd(l resuHnat 

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a- Mnximale Limiet vastgesteld in Vcrordening (EG) 188112006 noconsolidoerdo vorsio 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereirlin9 nn hnhanrlnlinq van lnvonsmidd()IOI\ Artik()l17, erJISio lid. 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 39G/200!i geconsolideerde versin 

4) Legenda Oordeel: 
Conform"' Niet afwijkend Onderzochte monster voldoet. rekenill(-J houdond mot hot toepassin!JS!JObind 011 do mootonwkerlwid van do mothodo, 
aan de wettelijke nonnon 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoCJt, rnkCJilill!J hoiJ(Jend met hol toopassin\)S!]ehiod on de mootonu:kollwid van de mothodo, 
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, ter1zij in zijrl 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 !IA Utrecht 

Datum: 2 augustus 20 17 
Betreft: bestuurlijke maatregel f ipron il 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 2017 heb ik aan u de schri fte lijke 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 bedrij f de schadelijke stof f ipronil is 
toegepast. 

Te r 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 vermeld ing 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 Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fiproni l op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

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

Contact 
Klantcontactcentru m 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0043 
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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 overscl1rijden 
(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'). 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 cle 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) 

dll'cctle Stmtegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

Î iHilJU~;Lus )0l7 

Onze refenmtie 

rRCNVWA/70 l ï /6527 
l'lr004] 
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Op grond van artikel 19 van VerorcJeninq (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft otl1 aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Strategie 
divisie Juridische :zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

} iHIÇ)lJ!>tu;; }()1/ 

Onze referentie 

rRCNVWA/)017/6521 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 1/<.oo,;, 
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 diervoed ers" op 
de website van de NVWA: yvww.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 levensmidde!enwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I ig he id sa a n gelegen 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 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 13creicling 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 Vcrordening (EG) nr. 1/8/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van 1r1ening 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 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 zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

Î i\U{JUSlUS }() 1 Î 

Onze referentie 
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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 
Miuiscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-24 

201740786 

35459639 

Stal 1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelljke 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.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 

0,10 

Meet
onzekerheld1 

0,050 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet conform 

Oe NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wet telijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwet besluit 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 
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 
1 ~ugustus 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWA/T3/2017/QR2-24 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teaml eider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-25 

201740788 

35459612 

Stal 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 &. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1 113_ 0 5 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,031 

Meet
onzekerheld1 

0,016 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de 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 gel!ffectueerd 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 
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 
Laborator ium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR2-25 
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> Retouradres Postbus 4 3006 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 2 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monst eranalyse van monsters van eieren van uw bedr ij f is gebleken dat er een 
gehalte f ipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Lim iet (MRL) .7 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schade lijke stof 
f ipronil heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrij f af t e voe ren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen (hierna : het verbod ) 
gehandhaafd. 

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

Mogelijk dat een of meerdere stallen van hierboven genoemde KIP-nummers v rij 
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 . 

7 MRL van fipron ll op kippeneieren is een waarde van 0,005 mg/kg. 

dir ectie Handhaven 
d ivisie I nspoelie 

Catharljncslngol ~9 
3511 GG Ult echt 
Postbus 43006 
3540 AA Utr echt 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 223 33 34 

Onze refere n t ie : 
NVWA/2017/7105 
17[0043 
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Toelichting op het verbod 
Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit: ver·bod 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 h'rervoor 
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. nl/onderweroen/biocid'"-n/fipronil-in-eieren/fipronil-vragen-en
a ntwoo rden -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~cl.le Handhavm~ 

divisie Insr>ecllt~ 

Datum 
J/ auqw;tus /01/ 

Onze referentie 
NVWAj/0 l //IJ O~i 
l/1-00IJJ 
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Dierlijke (!J1j)producten aanmerken als Categorie·- 1·-- rrJ.:Jt:eriaal 
De dierlijke (bij)producten af'komstig van uvv bedrijf worden aangernerkl als 
categorie l materiaal voorzover die dierlijke (bij)product:cn rc;idw-:n bevatten Vi·HI 

fiproni! en voorzover deze residuen de f\1RL overselirijden die: is vrJ~:>t"gcstcld voo1 

deze dierlijke (bij)prodt.ICl:f::n ( altikei f3, .:Jan hef' en or·1dcr cl van Vct·ot·d(·:ninq ( 

nr. 1069/20098 ). 

Ten aanzien hiervan vvijs ik u n.::1cln.1kk(:lijk op de vvcttdi_ikc vcTplich\'inqcn. /olanq 
niet: is aangetoond d.at er ÇJet".·n fïpronil in de rncst van heL pluinwcc aanwc?iq i::; 

I.NOrdt de mest van pluimvee op uw bedrijf aanqetllC:!·kt ab e<Jl:eqoric--l .. nîatc:ria<:ll. 
U dient deze rnest: af te voeren naar het. verwcrkinqsbcciriji' 13f\~c: fVIoc-:rdijk. 

De Staatssecretaris van t:conornischc: Zaken 1 

Namens deze: 
Lo. 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Nandilaven, van de 
Nederlgodse Vöèêise/- 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 bezwaarschl"ift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarsclvift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuUit een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarscltrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend I'Jederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt 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 (vero1·dening 
dierlijke bijproducten) 

direc\k~ HiH1dh;wen 
divlf.l!e lll!>pecllè 

Datum 
J/ iiii(]II'AIJ~, '/{)!/ 

On7:t~ ~-erc:rentk 

N\IWAj/Oll/JliJ~J 

iJl (j(H'l 



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf       

UBN-nummer    

Datum ruiming  08-08-2017  Aantal stallen  1 x  

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf  

  

Bijzonderheden 
-   De dieren die in stal 2 zitten zijn verplaatst naar stal 1 .  Dus alle dieren die in stal 1 + 2 

aanwezig waren zijn afgedood     
 

Stal nr  1 (+ dieren uit stal 2 )  

Houderij systeem   Scharrel  Biologisch   Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren  Stal 1 5683 stuks 
Stal 2 5752 stuks     

Afmetingen   L=  46  m         B=  15  m             H zijwand =   2,5 m              H nok=    6  m                   

Inhoud stal      2933   m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  

Start afdichting 16.15 uur Afdichting klaar 17.10 uur 

Windkracht    Windkracht 2  Windrichting  ZO 

Buiten temp 18  graden Stal temp  26,5  graden 

Hoogte  sensor    2,5  m Hoogte   meter  2,5 m 

Start inlaat CO2  17.13 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 17.17 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   17.23 uur Tot tijdstip 17.53 uur 

Einde inlaat CO₂ 17.25 + bij doseren  

Tijdstip betreding stallen    18.10  uur              
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Verslag stalvergassing     
 

versie 19-12-2016   Pagina 2 van 2 

Aantal overlevenden                   0                          stuks 

Indien overlevenden welke actie ?   Niet van toepassing 

Tijdstip vrijgave stal  Ca.         18.30                      uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

 26.5  28 

Meetgrafiek  

 

 

 

Operatieleider 
 

NVWA (naam en paraaf)    
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Document 539

> 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 schrifte lijke 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. 

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 bij lage 11 en III van Verorden ing 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van f ipronll op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/ kg . 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-03SS 
F OSS 223 33 34 
info@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWII/20 17/6527 
17E0044 
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Toelichting 
Op grond van artikel :5.10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet elieren 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. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l illl(jlJS!lJS Î01l 

Onze referentie 

mCNVW/1./JOl?/652'1 

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. 396/20052

). 

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) 1069/2009'. 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 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. 

Recallverplichti 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) 

Pagina 2 van 4 



Document 539

Op grond van artikel 19 van Verordenin9 (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 t:e nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkornstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde rnaximurmesidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtin9en: 

directie Slmtegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 auuw;tw; /01/ 

Onze referentie 

mCNVW!\fJO l 7/6!)2 J 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment: dat Chickfriend llroo" 
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 110ogte 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 diervoed ers" 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 levensmiddelenwetgev·mg, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvei I ig he i dsa angel ege n 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 Richtfijn 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 IJl bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetha!in, propyzamide en 
pyridaat in of op bepaalde producten. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13ercidinçJ en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden orn te handelen in strijd rnet 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EG) nr. 396/2.005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1'18/2.002. 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). 

dln~clie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

I il\1\)US\US Î0l7 

Onze referentie 

! !~CNVWfl.//0 17/6'j2J 
171:0()11'1 
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Directie Handhaven 
Divisi e 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 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12 -39 

201740565 

35373595 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geidentitieeerde monster. 
Dit beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrutelijke 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 beproevlngs rapport 
JO juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet -

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,046 0,023 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

. 0,005 

Eenheld Oordeel3 

mg/kg 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 Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/ 2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerst e lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/200 5, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/ Q1 2-39 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 201 7 
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 volgend e. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipron il in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL) .9 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 t e 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 verpl ichting 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. 

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

dlrectlo Handhavcan 
divisie Inspectie 

Catharljncslngcl :,9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
r 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7t05 
17E0044 
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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 geleien, 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) product-en voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de 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: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fipron il in-eieren/fipronil-vragen-en-
a ntwoo rd en-ge bi o kkee 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. 

directie Hltndhavml 
divisie InsJH!<:tle 

Datum 
IJ auqustw; /Oll 

Onze referentie 
NVWA/201 1/ /lOS 
11[00<14 
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Dierlijke (bU)proäuct:en aarnnerken als Categorie:·· 1·· tnat:eriaa/ 
De dierlijke (bîj)pmductcn afkornsti~.l van uw bedrijf wo1·dcn aanqcrnc~rkt diS 

categorie l materiaal voorzover die dierlijke: (bij)producten residuen LwvaU:en van 
fipronil en voorz.over de7c n·:-sic:Jue!l de 1\il\1 .. ovet·~;;ch1·ij(le1·1 die i~:; v<:î~:;tqc~:;tclcl voo1 

deze dierlijke (bij)pmducten (i~rUkel H, aanhef en onclc::r cl van Vemrdc:ni11q (I:.:Ci) 
nr. 1.069/200910

). 

Ten aanzien hielvan wijs ik u nadn.!kkelijk op de l'lrct:tclijk.e VC!TJiicll\:inqen. /ola1·1q 

niet is aangetoond dat eT ÇJeen fipr-onil in de ITîest v;3n het pluirnvcc aanwc;-::iq b 
wordt cle. mes\: van pluimvee op uw hedri)l' aanqernerkt al:.> catc.qorie··l· rnateriaal. 
U dient deze mest af te voen:~n naar het venvc:rkinq:::,bedl·ijf Bf\~C f\~o(;rdijk. 

De Staatssec1·etaris van [:conomlsche Z;.:Jkc~n, 
Namens deze: 
i.o. 

brs. N.~·, Ma ij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie 1-!andhaven, 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 bt·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 bezwaat·schrift stuutt 
u een kopie van deze brief mee als PDF~bestand of u stuutt een kopie per post na. 

Als u scht·iftelijk bezwaar l•vilt maken, stuUlt u het ondettekende bezwaar·schrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridisclle Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarsclît·ift. 

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

diri..~Ctlo liilndllàVen 

divisie l.nsp1~ct Ie 

Daturn 
J/dU(jU:-:\IIC: )())/ 

ün;:1~ rnferenUe, 

I'J\1\NI\j)l) l 1/1 i IJ", 

i /I llU<H 
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Document 543

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft : Opheffing bestuurl ijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 j uli 2017 heb ik aan u de schriftel ijke bevestiging gegeven van het 
verbod op het afvoeren, in de handel brengen en buiten Nederland brengen van 
plu imvee van uw bedrij f. 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 f ipronil 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 Bij lage 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 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 van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de RaadVoor de EER relevante tekst. 

directie Strategie 
divisie Juridisch e >:nkon 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus -1 3006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

On>:e referentie: 
TRCNVWA/20 17/6519 
17E0045 
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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 0,005 
mg/kg. Hieruit volgt dat er geen risico's meer zijn voor de volksqezonclheid 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 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). 

2 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van 
de bijlagen IJ 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 Slral.t~gle 
divisie Jurldlsdlt~ :raktm 
te<tm Bestuut'lijko 
m<Mlrcgolen 

Datum 
) ilWJW;lu~; )() 1 J 

Onze referentie 
li~CNVWA.//01//ti~Jl() 

JIUHWl 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monst erontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-39 

201741176 

31844054 

1 

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 schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij in zij n geheel. 

Divis ie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aant al pag ina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel - en 
Wa renautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k= 2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheid van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, 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. 

Olvlale Conaurne nt • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Daturn beproevlngarapport 
1 augustus 20 J 7 

Beproevlng•rapport I D 
NVWNT3/20 l 7/QR4-39 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 augustus 2017 

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

Miniscerie 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 monsterana lyse van eieren. 
Hierui t bleek dat er geen f ipron il, of dat een gehalte f ipronil onder de Maximum 
Residu Limiet, in uw eieren zit. Nadat ik het verbod had opgeheven, was het u 
weer toegestaan om pluimvee 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 word en 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 
plu imvee 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 pluimvee en 
mest afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf met UBN met KIP
nummers  af te voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen. Dit verbod geldt voor alle sta llen van uw bedrijf. 

Het afvoerverbod van mest geldt niet als de mest wordt afgevoerd als categorie ! 
materiaa l naar BMC Moerd ijk. 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 
fiproni l. 

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

directie Handhoven 
divis ie Inspectl 

Catharljncslngol !>9 
35 11 GG Ut recht 
Postbus '1 3006 
351\0 1\/1 Utrecht 

Contac t 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0366 
r 066 223 33 3'1 

Onze re fe r entie: 
TRCNVWA/20 17/70 17 
17E0011 5 
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Toel icht ing 
Op grond van artikel 5.10 eerste lid, onder c , tweede lid onderd 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 Chickfr iend B.V. op 
uw bedrijf vermoedelijk de schadelijke stof fiproni l 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 blij kt 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 bedrijf 
wederom een verbod op te leggen om het pluimvee en mest van uw bedrijf af t e 
voeren. Hiermee voorkom ik dat de dieren met een te hoog gehalte fipronil in de 
voedselketen t erecht komen en verontreinigde mest wordt gebru ikt 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 
f iproni l toegepast. Zolang niet is aangetoond dat er geen f iproni 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 mansternames 
bekend zijn. Dit besluit geldt totdat het verbod door m iddel van een nieuw besluit 
is opgeheven. 

am 
i.o. 

Ij 
Divisiehoofd van de divis~ ctie, onderdeel van direct ie Handhaven, van de 
Nederlandse V oe ser--êr! Warenautoriteit 

directie Handh.w en 
divisie Regie & 
ExpertlseAtdo llng Incident 
& crisiscentrum 

Datum 
15 augustus 20 11 

Onze rc fe r enthl 
rRCNVWI\f70 11/10 11 
17E00'1 5 
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Bezwaar 
Als u het niel eens bc~nt met deze beslissin~J, kunt u binnen 1e~; weken nil ver1endlnq van de11~ brld 
digitaal of schriflelijk een bczwaarschrifllndicncn. De datum bovenailn d(m: brief is de vcrn~nddo.1Llln1. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nlflJelwaar. Bij een di~JILililiiJeJwilM~;chrilt ~>tuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF··bcstand of u stuurt een kopll! pN post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u hel ondertekende beJwaarscl1rill naar de gljk>dlen~;L voor 
Ondernemend NccJerlancJ, afdeling Juridische ZakQn, postbus 40219, H004 DF Zwolle. Bl.l een ~;chriflelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brld mee mcl uw [)CZW<lar·~;chrifl. 

directie tiandh<1v1m 
divisie Rt~~JIC & 
ExpertlseAfdnllnu Inddonl 
Ro crisiscentrum 

Datum 
l~J i1li!J11Stu~; JOl/ 

Onze refenmtit~ 
I RCNVW/1.//0 l ///0 l/ 
J /1'00-1 ~} 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 7 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0045 

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-i-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/biociden/fi pro n i 1-i n -eiere n/fi proni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

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

e·1Vlinister van Economische·zak~:tn, 
Namens deze: 
i.o. 

s. N.G. Maij // 
Divisiehoofd van de divisie Inspeçtie;ónderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voeds - -warenáutoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Cathar'ljnesingel 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/ 
17E0045 
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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 201746969-V-05-09-2017 16:09 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35280612 

Datum monstername: 31-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 01 

Datum monsterontvangst 01-09-2017 

Datum start analyse: 01-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: 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 16:09 

Datum 

05-09-2017 

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: 35280612 

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 

0.0070 mgfkg 

Meeton
zekerheid !1l 

:1: 0,0035 mglkg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
05-09-2017 

Onze Referentie 

201746%9-V-05-09-2017 16:09 

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

Informatie over de gebruikte mee\methode{n) kan door de opdrachtgever bij het NWJA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0045 

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 
httos: //www. nvwa. n 1/ onderwerpen /biociden /fi p ron il- in -eie ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden -ge blokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische .. Zi3ken,
Námens deze: 
i.o. 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie,. onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en 'llfarenaûtoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharljnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7447 
17E0045 



Document 546

> 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 201748575-V-12-09-2017 16:55 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35277106 

07-09-2017 

08-09-2017 

09-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend batrekking op het ontvangen, hierboven geldentificeerd& 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 
Wla.wageningen@vwa.nl 

Onze Referentie 

201748575-V-12-09-2017 16:55 

Datum 

12-09-2017 

BiJagen 

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

Monsternummer: 35277106 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid 11> Norm 12) 

fipronil (som) 0.13 mg/kg ± 0,07 mg/kg 0,005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

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 

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 NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
12-09-2017 

Onze Referentie 

201748575-V-12-09-2017 16:55 

Oordeel 14> 

NIET CONFORM 

Oordeel 14> 

CONFORM 

Oordeel 14
> 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

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

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
12·09-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

20\746575-V-12-Q9-2017 \6:55 

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

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

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- 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-WWA 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 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0145 

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/bi ociden/fi pron il- in -eie ren/fi pron i 1-vrage n -en
antwoorden -geblokkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van ËcoiîlJmiscn.e Zaken, 
//Namens de

i.o. 

D ,.-::G M .. rs. . . a11 . 
· 1siehoofd van de divi~e . .fnspêctie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

Nederlandsf!JioedseF·én 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 
17E0145 
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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 2017 49282-V-13-09-2017 15:52 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34175175 

11-09-2017 

1a 

12-09-2017 

12-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe 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.nV'Na.nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
V'Na.wageningen@V'Na.nl 

Onze Referentie 

201749282-V-13..()9..2017 15:52 

Datum 

13-09-2017 

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 
13-09-2017 

Onze Referentie 
201749282-V-13-09-2017 15:52 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34175175 

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 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm (2J 

0,005 mg/kg 

Oordeel <4> 

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 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. 

lnfonnatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het ~A 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 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 201749283-V-13-09-201715:52 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34175124 

11-09-2017 

01b 

12-09-2017 

12-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend 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 

201749283-V-13-09-2017 15:52 

Datum 

13-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het t>NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tem:ij în zijn 
geheet 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
13-09-2017 

Onze Referentie 

201749283-V-13-0~2017 15:52 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34175124 

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 TO-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

Oordeel <4> 

CONFORM 

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) 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 gebruikle meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij hel t-NINA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van heti'NWA 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 201749284-V-13-09-2017 15:52 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 
Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

33799496 

11-09-2017 

03 

12-09-2017 

12-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen, hierboven geYdentificeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & produelveiligheid 

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 

201749284-V-13-09-2017 \5:52 

Datum 

13.09-2017 

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 
13-09·2017 

Onze Referentie 
201749264-V-13-09-2017 15:52 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 33799496 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel <41 

zekerheid <11 Norm (2) 

fipronil (som) 0.016 mg/kg ± 0,008 mgfkg 0,005 mglkg 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 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 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 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 201749285-V-13-09-2017 15:52 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

34175140 

11-09-2017 

04 

12-09-2017 

12-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Vitae, Gebouw 123 
Akkermaatsbos 4 
6708WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nr 

Contactpersoon 

T
F
vwa.wageningen@vwa.nt 

Onze Referentie 

201749285-V-13-09-2017 15:52 

Datum 

13-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil 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 
13·09·2017 

Onze Referentie 

201749285-V-13-09-2017 15:52 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34175140 

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 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 dekkingstador k=2 bij de berekening van de geexpandeerde meetonzekerheid van het gerapporteerde resultaat. 

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

zoals gOOffectueerd 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 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 201749286-V-13-09-2017 15:52 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product 

Land van herkomst 

34175159 

11-09-2017 

5 

12-09-2017 

12-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uilsluitend 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 

201749286-V-13-0S-2017 15:52 

Datum 

13-09·2017 

Bijfagen 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
13·09·2017 

Onze Referentie 

201749286-V·13.09-2017 15:52 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 34175159 

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 Meeton- Wettelijke Oordeel {4) 

zekerheid 11> Norm {2) 

fipronil (som) 0.013 mg/kg ± 0,007 mg/kg 0,005 mg/kg 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 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 het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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