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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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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek mest 17E0174 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummer(s) monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

In de mest van het pluimvee van uw bedrijf KIP-nummer  stal 1 is 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 pluimvee en de dierlijke 
(bij) producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij)producten daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7498 
17E0174 
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Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie 
hiervoor https: //www. nvw a. n 1/ o nderwerpen/biociden/fi pron i 1-i n -eieren/fi pron i 1-
vrag en-en -antwoorden -geb I okkeerde-bed rijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

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

Drs. N.ç3.'Maij _./· 

\_ 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onqerdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ---·· _______ ... ------

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
15 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7498 
17E0174 
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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 201748786-V-13·09·2017 11:07 

Monstergegevens 

Zegel nummer. 35335345 

Datum monstername: 08-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: Stal 1 va

Datum monsterontvangst 11-09-2017 

Datum start analyse: 11-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

EAJ. 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 
201748786-V-13·0~2017 11:07 

Datum 

13..09-2017 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35335345 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.032 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1> 

± 0,016 mg/kg 

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

Parameter Resultaat <
6> 

amitraz (som) O.Q11 mgfkg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
13-09-2017 

Onze Referentie 

201748788-V-13-09-2017 11:07 

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

6) Legenda amitraz: 
amilraz aangetoond, indicatieve waarde 

lnformaUe 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 

Analyserapport 201748787-V-13-09-201711:07 

Monstergegevens 

Zegel nummer. 35335371 

Datum monstername: 08-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer; Stal 2 van

Datum monsterontvangst 11-09-2017 

Datum start analyse: 11-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: 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 
Wla.wageningen@vwa.nl 

Onze Referentie 
2{11748787-V-13-<l9-2017 11:07 

Datum 

13.09-2017 

Bi jagen 
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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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35335371 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
13-09-2017 

Onze Referentie 

201748787-V-13.o9-2017 11:07 
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Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 27 september 2017 

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

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijk opheffing afvoerverbod mest 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 27 juli 2017 is op uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s) 
 een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 

brengen van pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. 
Op uw bedrijf zijn monsters genomen. 
U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod t en 
aanzien van de afvoer van mest dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

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

Besluit 
Ik hef, met ingang van 25 september 2017, het verbod op het afvoeren, in de 
handel en bu iten Nederland brengen ten aanzien van de mest van uw bedrijf met 
KIP-nummer  op. Dit betekent dat u de mest weer mag afvoeren van uw 
bedrijf en in de handel mag brengen. 

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

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

U bent hier reeds 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 afkom st ig daarvan 
van uw bedrijf. De aan leiding 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. 

directie Handh;w on 
divisie Inspeetic 

Catharljneslng cl 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utre hl 

Contact 
Klant contactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze re fe rentie: 
NVWA/201 7/7'}73 
17E0045 
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Inspecteurs van de NVWA hebben op uw bedrijf monsters van mest van plu imvee 
genomen. De monsters van de mest zijn geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken 
dat de mest geen f ipronil bevat. Daarom hef ik de maatregel - voor zover die 
betrekking heeft op de mest - op. 

Ik wij s u er nadrukkel ijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het door u gehouden pluimvee en de eieren blij ft het verbod op het afvoeren, in 
de hande l en buiten Nederland brengen wel van toepassing op het pluimvee en de 
eieren. 

Vervolg 
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/fipronil -in-eieren/fi pronil -vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Minister van Economische Zaken, 
N 

"-'""-"'""'.G. Maij 
DivisiehooJ.f!,.JL.al+-8~ ISJe Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~erlëffJcfse 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 402 19, 8004 DE Zwol le . Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie HandiHlVOn 
divisie I nspectlo 

Datum 
27 september 7011 

Onze referentlo 
NVWA/2017/7?/3 
17E0045 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 2017511 69-V-23-09-2017 09:52 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35278280 

19-09-2017 

1 

20-09-2017 

21-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- on voooaol 
volligheld & produc tvoiii{Jhuld 

Vitae, Gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wogonlngon 
Postbus 144 

6700 AC Wogonlngon 
www.nvwa.nl 

Contactporsoon 

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

Onze Referentie 

2017511G9.V·2300·:>017 00 5? 

Datum 

23·09-20 17 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35278280 

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

Parameter Resultaat 

nmitraz (som) niet <1<1\l(JC!OO\\d 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet cwngetoond 

lnlormalie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever biJ het NVWA laboratorium worden opgevraagd 

Afdolino Vowlor- f11\ \IIHHfr,ol 
voili!JIH!id & f!11JII1 J<:\V•!ilhJil•Jill 

Dil\ UI I\ 

:.>:1 O!l-:.>01/ 

0!1/li l~oloi!Jnliu 
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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: 
1. 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 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 
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NVW/\/i011/IJ()~, 

l/1 ()() /'! 



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������
�

��������	
��	�
����

������������
����

��������������

������������
����

�

����	���

��	���	�����
	�����

������ ��!!�

"��!!�##��������

�	$�%&'�(	�

�����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��+��

�

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

�

�

�

�� �� �

�

�
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 551



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��+��

�

�

�

�

�

� ����	��#�&�	���
�

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 551



������������	��
���

�������������������	����

��	���������������

�		���
������

�	����

#+�����#��+�

����������������

)&'�*�+*���!�*��+,��+��

�

�

�

�

�

� ����	����&�	���
�

/����

	�������������&�	��'�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 551



Document 552

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervo lgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 8 augustus 2017 beri cht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fipronil in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL) .U Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het plu imvee van uw bedrijf de schadel ijke 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 t e brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd . 

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

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

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

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

directie HandluiVen 
divisie I nspectie 

Catharljneslngol !>9 
3511 GG Ull echt 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

r 0900 0388 
I 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/110~ 

17L0046 
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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 l1et: 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 verwerkingsbeärijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij) producten voor laboratoriumonäerzoek 
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/fi pron il-vraqen-en
a ntwoo rd en -qebl okkee rde-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. 

directie li<tndhi1vtm 
divisie Inspectie 

Oi1IUJ11 

IJ ituqu~;lus 201/ 

Onze referentie 
NVWA/101 ///10~) 
J /FOOtl() 
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Dierlijke (llij)producten aanmerken als Cateqorie- I·· materiaal 
De dierlijke (bij)pwducten afkomstig Vi:Hl U\J\1 bedrijf· worden a<:îll(Jernerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover di<:: dierlijke (t:dj)product:cn residuen bevattr:n van 
fipronil en voorzovel' deze residuen de I\1RL. overschrijden die is vc:-Jstç;estcld voor 
deze dierlijke (bij)prod!Jctclt (artikel a, aanhef en onder d v<.-1n \/crordcnin~J (E:C;) 
nr. 1.069/20091<1), 
Ten aanzien l1iervan wijs ik u nadrukkelijk op de: tNctte!ijke vcqJiichU1·1qen. lolcmq 
niet is aangetoond dat er ÇJeen fip1·oni! in de rncst van het pluirnvec EWIHNC!iq is 
wordt de mest van pluirnvee op uw bedrijf' di3nqerncrkt als (_:atcgoric·-1·-nl<Jtcïia:;:d. 

U dient deze mest af te voeren naar het vcrwcrkinqsbcdri.if t3f\~C !'1oerciijlc 

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

Drs."N:G. ~1aij 
Divisiehoofd yi3,n-de d;vJsie InspecUe, onderdeel van directie 1-landhaven, van de 
/ljederlaiidse 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 bezwaarscllrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarscllrift stuurt 
u een kopie van deze b1·ief mee als PDF~bestand of u stuurt een kopie per post na. 

Als u scllriftelijk bezwaar wilt maken, stuwt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridiscl1e 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 2.009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide PI'Oducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

directie Handh;~vcn 

dlvlsit~. Inspectie 

D<~tum 

)) o'lllf)l!~;IIJ', )OJ I 

Onze reJerenUe 
f\1\IWfl.//O J 1/1 Jo:., 
) /I()().-!(-; 



Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf      

  

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 
-  Opfok stal   

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Bio Opfok  Soort pluimvee Opfok legpluimvee  

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    30.000    stuks 

Afmetingen   L=  60 m         B=  15 m             H zijwand =   2,5 m              H nok=     6 m                   

Inhoud stal      3825  m³                             

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 13.30 uur Afdichting klaar 14.15  uur 

Windkracht    Windkracht 3 Windrichting  ZZW 

Buiten temp 22 graden Stal temp  26,5 graden 

Hoogte  sensor    2  m Hoogte   meter  2 m 

Start inlaat CO2  14.40 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 14.49 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   14.57 uur Tot tijdstip 15.32 uur  

Einde inlaat CO₂                      14.58  uur    

Tijdstip betreding stallen    16.00 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.         16.30                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

26.5  27.9 

  

 

 

Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)    
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 8 augustus 2017 

Nederl andse Voedsel- en 
-..~g Warenautoriteit 

Minisrerie van Economische Zaken 

Betreft : bestuurlijke maatrege l fipronil - dossiernummer 17E0046 

Geachte heer/ mevrouw, 

Inspecteurs van de NVWA namen monsters van mest op uw bedrijf om te 
controleren of de stof fipronil aanwezig is. De monsters zijn geanalyseerd door het 
laboratorium. Uit het onderzoek blijkt dat f ipronil aanwezig is. De uitslag van het 
laboratoriumonderzoek treft u aan in de bij lage. 

Ter voorkoming van risico's voor de volksgezondheid en de voedselvei ligheid als 
dierlijke producten met de stof fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw 
bedrijf een bestuurlijke maatregel op die betrekking heeft op uw pluimvee en de 
dierlijke producten daarvan. 

Hierna leest u wat de bestuurlijke maatregel inhoudt en licht ik m ijn besluit toe. 

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

Op dit verbod geldt een uitzondering. U mag uw pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee afvoeren als u toestemming heeft 
verkregen van de NVWA. 
Voor toestemming neemt u contact op met het klantcontactcentrum (zie colofon) 
of u stuurt uw verzoek per e-mai l naar ICB@nvwa.nl 

Als u zich niet houdt aan deze bestuurlijke maatregel kan aan u een boete van 
€ 5000,- opgelegd worden . Hierna licht ik mijn besluit toe . 

Toelichting 
Op grond van artikel 5 .10, eerste l id aanhef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 

directie Stratcgl 
divis ie Juridische znkun 
team BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
35 1 I GG Utrecht 
Postbus '13006 
35'10 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088123 33 3'1 
lnfo@vwa.nl 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 t//653] 
17E0046 
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afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door rnensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL1

) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde geilalle niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/200S7

). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof1 waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is t:oeçJest:aan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/20091

). De dier1"1jke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal confonTl 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 van analyse worden bij u in rekening gebracht. 

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

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

1 Met Verordening {EU) nr. 1127/20141 is een wijziging aangebracht in bijlage Il en III van Verordening 
{EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

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

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

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

directie Stnlt.11glc! 

dlvlsl(l JuridlsdH~ zi11<tln 
teilm Beshlurlljlu~ 
nmatrcg(~lon 

Dat.um 

tJ iHI(jll:.tll!; )()! J 

Onze 1·eferentlt~ 

! gcNVWI\/10 1//(SLJ 
l /L00-1() 
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De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit:, 
Namens deze: 
i.o. 

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

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen Les weken na veucndinÇJ van dclC brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De dalurn bovenaan deze brief is de vcuenddatum. 

Een digitaal bezwaarsclwift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een diÇJilaal be!waa1·schrift stuUit 
u een kopie van deze brief mee als POF-besland of u stuUI'l een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar· wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naa1· 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. 

dlreclh~ Str<llt~{Jh~ 

dlvlsh~ Jurldir.dw :ntlwn 
te;un il(!Stuurlljk<l 

m<t<ttregelun 

Datum 

fl illH)lJ';!IJ'; )(} ]/ 

Onze reh~n!nth~ 

1 !<.CNVWA/)0 1//b~d/ 
] Jt ()()rl(J 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-8 

201741033 

35496253 

1 

28juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uit sluitend 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 Con1umc nt a 
v elligheld 
Laborotorlum voed er & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvw11.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrz•ppor t 
4 augustus 2017 

A;mtal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid ' 

Fipronil 0,62 0,31 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de 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 vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Lalloratorlunl voeder & 
vocdsclvclllgh •ld 

Datum beproevlng1r11pport 
4 augustus 201? 

Beprocvlng• ralpport lD 
NVWNT3/2017/Q l 5· 8 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q15·10 

201741037 

35496261 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divis ie Con sume nt 8a 
velligheld 
Lahoratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
4 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGS RESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Paramet er 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelij ke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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

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

Dlvl1le Con1ument 6 
velligheld 
1 aboretorlum voeder & 
vocdsclvclllghcld 

Datum bcproevlngsr11pport 
4 eugustus 20 1 1 

Beproevlng1rapport 10 
NVWA/T3/'}0 17/Q 15· 10 
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Document 556

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft : Uitslag monsteronderzoek 17E0046 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN  met KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsterana lyse . 

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

directie HandhRvc n 
divisie Inspocllo 

Catharljnoslng cl !>9 
3!> 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
3540 llfl Ut recht 

Contact 
Klanlcontactccntrunl 

T 0900 0388 
F 088 273 33 31\ 

Onze referentie: 
TRCNVWfi//O l //7008 
17E0046 



Document 556

Directi e 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 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q15-8R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-8 

201741033 

35496253 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Conau mont 111 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproev lngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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Document 556

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,62 0,31 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k=2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettel ijke 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. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onder2ochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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. 

Dlvl1lc Confumant • 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
vocdsclvcll lghci<J 

Datum beproovlnglrllpport 
15 augustu~ 2017 

Beprocvlng1r11pport ID 
NVWNT3/20 t? I Q l !>·OR 

Pagina 2 van 2 



Document 556

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/Q15-10R 
Rectificatie NVWA/T3/2017 /Q15-10 

201741037 

35496261 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument & 
valligheld 
Laboratorium voed er & 
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. wagenlngcn@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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Document 556

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 

0,0098 

Meet
onzekerheid1 

0,0049 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k• 2 bij de berekening van de gei!Kpandeerde 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 Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c) MaKimale Limiet vastgest eld in Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Con1ument a 
velligheld 
Laboratorlu m voed ct & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsrapport 
15 augustu:. 201/ 

Beproevlng1r11pport JO 
NVWNT3/2017/QI S· l0R 
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Document 557

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 2 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte f iproni l in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL). 15 Hiermee 
is het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fiproni l heeft opgenomen. 

Naar aanleiding van deze uitslag is het verbod om pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af 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 t wee 
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. 

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

dlrcctlo Handhaven 
d lvlslo Inspoctlo 

Catharljncslngcl ~9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utr!'cht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 273 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/7017/7105 
17E0047 



Document 557

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 bedr'1jf 
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 gestuur·d 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 1/ o nderwe roe n/b lociden /fi p ron i 1- in -eieren /fi pro n i 1-vrag en-en
antwoorden-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 H<~ndh<W(!n 
dlvi:')ie Inspt!c:tlr. 

Datum 
IJ iliJI)\!SlUS /01/ 

Onztl rercrent.lt~ 
NVWA/)01 1//l 0~> 
1/r(){)t!J 
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Dierlijke (bij) producten aanrnerl<en als Cafc::?gorir> 1 .. materiaal 
De dierliJke (bij)productcn al'kornstiq van uw bedrijf wonJen a<:Hl9Cillerk\ ;-_'lb 
categorie 1 materiaal voorzover die dier-lijke (bi_j)producten I'C!?iducn bevalten van 
fipronil en voorzover deze residuen de !VJI<.t ovc:1schrijdcn die i~:, va:-:;t~}C:~;U;Id voo1 
de?.:e dierlijke (bij)produc!:en (111-tike! B1 ;_-l;-mllcl· en onder d van VeronJcninq ([C;) 

nr. 1069/2009 16
). 

Ten cJanzien hiervan wijs ik u nadrukkelijk op de wc\tcdijkc vcrplic.hUnqe:n. /oli:mq 
niet is aangetoond diJt E::r qeen l'ipronil in clc nwst van he\. pluilnvec <J,jrlWC7i9 i~:; 

vvordt dernest van pluirnvec op uw l;eclrijf aanqcrncrl<t- als catcqorit=;-- :1·-nkltcria;~L 

U dient deze mest af te vocxen naa1· het vcrwerkinn~-:.,bcdrijf l?>f\1C f\'fOC!ï'Jijk. 

De Staatssecretal-is van Economische Z;Jken, 

Namens deze: 

i.o. 

prs. N.G>Maij 

Divisiehgofd.van de divisie Inspectie, onderdeel van direcUe Handhaven, van de 
Neaeï'iandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

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

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

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) 

dln~d~~~ !·l<Hn.ih;nren 
flhdrJie lnspec! Ie 

Datum 
l/ <Hil)ihlll'i /Ol/ 

On:t.e reforen!i({ 

f~VW/\(-'Oii//i()~, 

l /I (HH I 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 2 augustus 2017 
Betreft: Opheffing bestuurlijke maatregel 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~"""""4tll 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 brengen en bu iten Nederland brengen van 
pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opgelegd ten aanzien van de 
dier lijke producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee. Aanleid ing 
voor het opgelegde verbod vormde de st erke vermoedens dat in uw bedrijf de 
schadelijke stof fipronil is toegepast. Ter controle hebben inspecteurs van de 
NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 

U bent telefonisch geïnformeerd dat de aan u opge legde verboden zijn opgeheven. 
Hierbij wordt deze opheffing schri fte lijk bevestigd. 

Dit beslu it 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 maximumresidugeha lten (hierna: MRL) vastgesteld voor 
kippeneieren. 

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

Met Verordening (EU) nr. 1127/20142 is een wijziging aangebracht in bij lage II en 
lil van Verordening (EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt als MRL van 
fipron il 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 Juridische zaken 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngcl ~9 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcen trum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 311 
lnfo@vwa.ni 

Onze r eferentie: 
TRCNVWA/2017/6519 
17E0075 
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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 volksgczondl1eid en 
voedselveiligheid. Daarom hef ik de maatregel op. 

De uitslag van het monsteronderzoek van de eieren is als uitsi<Jg 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.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). 

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

dln~ctie Strilt•.~ulo 

divisie Juridische z;tl<tlll 
teilm Bestuu1·lljkt~ 

nMillregelen 

Datum 
Î iHJ(jliSlll~) ÎÜ 1/ 

Onze I'Cferenlie 
1 RCNVWA/)0 I I /b~J l <J 

1/!'00I'J 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR2-11 

201740762 

36453087 

boven 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 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.ni 

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 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

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) 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 normen. 

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

Dlvl1le Con1ument a 
vell igheld 
Laboratorium voed r & 
vocdselveli lghold 

Datum beproevlnglnopport 
31 j uli 2017 

Beproevlng1rapport 10 
NVWA/T3/20 17 /QR2· l l 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautor iteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / QR2-10 

201740761 

36453 108 

beneden 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Olvl l l e Consument t. 
velligheld 
Loboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 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 
Warenautoritei t 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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

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

Divisie Con•ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlno• rapport 
31 juli 2017 

Beproevlno• rapport ID 
NVWNT3/20 17/QR2- I O 
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Document 560

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum : 2 augustus 2017 
Betreft : bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederl andse Voedsel- en 
~...,...,~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Bij brief van 27 juli 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 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 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 
reeallverplicht ing ten aanzien van de eieren. 

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

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

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-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 I! en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met Ingang van 1 januari 2017 als MRL van fipronil op 
k ippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
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 
info@vwa.ni 

Onze referentie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0047 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5. 10, eerste lid aanllef en onder c van de Wet dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrckkinq tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorrn van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door mensen wordt 
geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20057

). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan 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 levensmlddelen 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 

~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) 

dlrecl.le Strategie 
divisie Juridische Zitken 
te<tm Bestuurlijke 
m<latregelcn 

Datum 

/ iiU9W;tu!; /{)} / 

Onze referentie 

1 !<.CNVWii/:>0 17 /6~)2/ 

I /I: OOt! I 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. llB/2002'' is een exploitant vi1n 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of reelenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiliqheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk 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" meldingstorm u lier 
schadelijke en ongeschikte levensmiddelen enjof diervoeders" op 
de website van de NVWA: www.OYY\'fl,QI - 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 
!I! 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 U 
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. 

dln~clle Strah~gh~ 

divisie Jurldisctw z~tlum 
team Bestuurlijke 
ma<ttregelt!n 

0<1lUm 

Onze l'(!ferentle 

I RCNVW/\/)0 1 I /b~>) I 
1/1-:()04/ 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het: Warenwetbesluit Bereidino en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te lwndelen in strijd met 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1/B/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft: orn aan t:e 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedsclveiligl1ckbvoorschriften 
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 rnet 
Bijlage I! Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt overschreden. U dient derhalve de 
procedures in te leiden zoals weergegeven in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
178/2002. 

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

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

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

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

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

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

dln~ctlo Strateulc 
dlvlsl(! Juridische".~ :mktln 
l(l<-Jm llestuul"lijkc 
maatregelen 

l>atum 

) auquslus )()I/ 

Onze referentie 

l fi.CNVW!i/')0 l I/()~)') I 

111'004/ 
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Directie Handhaven 
Divisi e inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnumm er 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Miuiscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2-28 

201740792 

35371688 

Stal 1, uitloopstal 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divis ie Consume nt a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

VI tae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706 WB wagenlngl'n 
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 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0 ,093 

Meet
onzekerheld1 

0,046 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Niet conform 

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

Olvl1le Con1ument a 
velligheld 
Laboratoriu m voeder&. 
voedselvelligheld 

Datum be proevlng• rapport 
I augustus 20 17 

Beproevlnguapport 10 
NVWNT3/2017/QR2· 28 
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Document 562

> Retouradres Postbus 43006 3540 All Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft: bestuurl ij ke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

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

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

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

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

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

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

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

directie Strategie 
divis ie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 All Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze refer entie 
TRCNVWII/20 17/652 7 
17E0048 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid aanl1cf en onder c van de Wet: dieren kan ik 
maatregelen opleggen met betrekking tot elieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorrn van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opÇJC:!nomcn, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook rnet: betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Stmtegle 
divisie Juridische zak(m 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

I iHJ\)liSlliS )() 1 I 

Onze referentie 

rHCNVWA/20 1/ /6~i)/ 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentratics door mensen wordt uroot~l_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. 396/20057

). 

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. 470/20093). 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 Verordening (EG) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rnening is of redenen heeft: om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de 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 overschrijdinÇJ 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegele maximurmesiclugellalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de vol9ende verplichtingen: 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend 
B.V. werkzaamheden I1Ceft verricht op uw bedrijf te traceren; 

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

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

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

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

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

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

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

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

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

dln~ctit~ Strategie 
divisie Juridische zaken 
te<tm Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

l ,wquslus 201/ 

Onze referentie 

mCNVW!i/)0 ll /6~)) I 

l/[00-1B 
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Op grond van artikel 21 dertiende lid 1 van het Warenwetbesluit Bcreidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in strijd rnet 
artikel 18, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1/8/2002 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 1 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 11 Vcrordening (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~ctle Stmtegle 
dlvlsltl Juridische z;:tktm 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

1 <lll(j!IS111~; )01! 

on:ze rtlferentie 

II~CNVWI\/)0 1 J jó~)) I 
I /E004B 
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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/Q13· 40 

201740743 

35377561 

2 

27 jul i 2017 

28 juli 2017 

28juli 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 & 
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 
31jull2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil 0,11 0,055 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld Oordeel' 

mg/kg Niet conform 

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

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

Dlvl1le Con1ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlnglrapport 
31 juli 2017 

Beproevingnapport I D 
NVWNT3/2017/Q13·40 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ut recht 

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

Geachte heer, mevrouw, 

~-..:.-

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 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 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 verplicht ing monitoring en afvoer van 
karkassen en monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f iproni l. 
De grondslag en motivering worden aangevuld . Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden . 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharlj neslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcent rum 

T 0900 0388 
r 088 223 33 34 

Onze refere ntie: 
NVWA/2017/7105 
17E0048 
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Toelichting op het ver·bod 
Ten aanzien van het opgelegde vcrbod l)enadruk ik dat dit vcrbod bi ijlt qelclcn op 
U\1\1 bedrijf totdat het verbod door ntic!de! van c;en nic:uw besluit i~:; opqche:ven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft qclclen 1 als het pluirnvec en de clic~rlijkc 
(bij)producten van uw becil .. ijf' zijn afqevoerci n<Jar een door rJc rnini~:;h~r 

aangewezen verwerkingsiJedrijL Het I!:, tocqc::;I<Jdll nieuwe dieren op uw bcdlî,il 
aan te voen::n, n1aar z.olanq J·H::\: vcrbod niet- is opqchcw.:n 1 is IK·i: al'vocrvc:ri:)Od op 

uvv bedrijf van toc~passinq op nieuw aanç]cvocnJc dieren c11 de dierlijke 
(bij) producten afkomstiq ciaarv;Jn. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aanÇJt?wexen VC!Vlerki'rlqs!Jc~änj{ en 
karkassen en rnonsters van dier/Uke (b~i)product:en voor laborar.-oriurnonderzoelc 
Er geldt een uitzondering op het verboel voor het ;::tfvocrcn v<:Hl karkassen na<-:~r een 
door de rninister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betrelt hier de rc;quliere 
afvoer van kadavers van een pluirnveebedrijf als bedoeld in de Reqelinq dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van p!uirnvee 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 laboratoriurn in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig heeft van de NVWA voor het 
afvoeren van monsters en karkassen naar een laboratorium in de hiervoor 
genoemde gevallen. U hoeft ook geen melding te doen aan de N\IWA 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 N\IWA 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)pmducten 
daarvan geen fipronil of fipmnil 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 
bttpo;:,}/'!J.Y'!Yi,nYw!l,nJLPJJJi<OJY'!l"JP.~OLOiQcj.QeJJ!ÜP.ronilc.in.c.seigrgoLfipronJI~yiJ'llleJ).c.~nc 
ilntw9orde.nc9giJJ.o_k_k.e.S'Ld_e:.iles:lrUven. 

Grondslag 
Bevoegdheid om het verbod op te leggen 
In aanvulling op de grondslag genoemd in de eerdere besluiten zijn de 
maatregelen tevens gebaseerd op a1i:ikel 5.12 van de Wet dieren. 

directie Handhaven 
(Hv!:;;le ItHijH~Ctfl>, 

Diitom 

1 I ilttqll';lu:; ) 0 J 1 

Onz.c nd<.<t·o:::ntk 
10\IWAj)O l l/ J )(J', 

Jlf ()()/1!1 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij) producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/200918

). 

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

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

~oefd-V'áfï de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~ tvc::uc::nandse 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. 

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

d irectie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
17 augustus 2011 

Onze roferonlla 
NVWA/2017/710~ 

17[0046 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 augustus 2017 
Betreft : bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
~~~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

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

Ter controle hebben inspecteurs van de NVWA op uw bedrijf monsters genomen. 
Uit de analyse van deze monsters blij kt 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 
reeal lverplichting ten aanzien van de eieren. 

Besluit: bestuurlijke maatregel 
Ik handhaaf het verbod om pluimvee en de dierl ijke 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 
dierlij ke (bij)producten daarvan op uw bedrijf. 

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

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

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijziging aangebracht In bijlage II en III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Als gevolg daarvan geldt met ingang van 1 januari 2017 als MRL van f ipronil 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 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0049 
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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 rnet betrekking tot dieren die> via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorrn van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vermoed dat zij deze hebben opgenomen/ of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijkt! 
maatregelen 

Datum 

J i\ll<)lJSl!IS i'017 

Onze refen:~ntie 

mCNVW/\/20 17 /6~)) 1 

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

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. 470/20093 ). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094 Daarom mag u, op voorwaarde dat de NVWA 
toestemming heeft gegeven, de dierlijke (bij)producten afvoeren naar een bedrijf 
voor de verwerking van categorie 1 materiaal (Rendac Son B.V.). 

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

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

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

Reeallverplichting 

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

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

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. llB/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninq is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan clc 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 ovcrscllrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugellalte 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 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 U of UI. 

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

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I i g he idsa a n gelegenheden 

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

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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
te<.tm Bestuurlijke 

Datum 

l augus!lls :?01 J 

Onze referentie 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit 13creidinÇJ en 
behandeling van levensmiddelen is het vcrboden om te handelen in striJd met 
artikel 18, eerste lid, van Vcrordening (EG) nr. 396/2005. 

Op grond van artikel 19 van Vcrordening (EG) nr. 1'18/2002 dient een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij heeft inC)cvoerd, ÇJeproduceerd, 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). 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrij fsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum m onsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q12-37 

201740652 

35456366 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consum ent 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. wagenlngen@vwa. n l 

Datum beproevlngsr apport 
30 j u li 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 564

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV64 9 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k =2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1661/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereid ing 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 
m eetonzekerheld 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 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 & 
voedselveiligheld 

Datum beproevlngsr11pport 
30 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/ 2017/Q12-37 
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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 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q13-12 

201740655 

35456382 

2 

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 toest emming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngs rapport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 1,1 0,55 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie 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 geê~pandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Ma~lmale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Ma~lmale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Ma~lmale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 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 schri ftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Consument 8t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
31 j uli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q13-12 
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directie Strategie 

divisie Juridische zaken 

team Bestuurlijke 

maatregelen  
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

 

Contact 

Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 

F 088 223 33 34 

info@vwa.nl 

Onze referentie: 

17 E0049 

 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

    

    

    

        

  

 

 

Datum: 2 augustus 2017 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fipronil 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

U houdt leghennen in twee stallen: stal  (stal 1) en stal 

 (stal 2).  

 

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 

producten (zoals eieren en mest) afkomstig van uw pluimvee.  

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in stal 1, een stal met vrije uitloop met bruine 

kippen, geen behandeling met fipronil is uitgevoerd door ChickFriend B.V. In de 

monsters van eieren afkomstig van deze stal is geen fipronil aangetoond.  

 

Tevens is gebleken dat in stal 2, een stal met witte scharrelkippen, wel een 

behandeling met fipronil is uitgevoerd door ChickFriend B.V. In de monsters is een 

te hoog gehalte fipronil aangetroffen. Hierover bent u op 31 juli 2017 telefonisch 

geïnformeerd.  

 

Op 1 augustus 2017 stelden inspecteurs van de Nederlandse voedsel- en 

warenautoriteit vast dat de traceerbaarheid met betrekking tot welke stal de 

eieren afkomstig zijn op uw bedrijf gegarandeerd is. De eieren van de twee stallen 

hebben namelijk een verschillende kleur, waardoor de eieren goed te 

onderscheiden en te herleiden zijn.  

 

Besluit 

Daarom hef ik het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 

brengen ten aanzien van de dieren en dierlijke producten van stal 1 op. Dit 

betekent dat uw dieren en de dierlijke producten afkomstig van de dieren uit stal 

1 weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel brengen. 

 

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

blijft wel gelden voor de dieren en dierlijke producten afkomstig van uw dieren 

van stal 2!  

 

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017. 
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team Bestuurlijke 

maatregelen  
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2 augustus 2017 

Onze referentie 

17 E 0049 
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Toelichting 

Op grond van artikel 5.10, eerste lid, onderdeel c van de Wet dieren ben ik 

bevoegd om maatregelen te treffen met betrekking tot dieren en van die dieren 

afkomstige dierlijke producten waarvan wordt vermoed dat die dieren een 

schadelijke stof hebben opgenomen, of die het gevaar lopen de stof op te nemen. 

 

Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek bleek dat op uw bedrijf mogelijk 

een behandeling door ChickFriend B.V. was uitgevoerd met de schadelijke stof 

fipronil. Ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en voedselveiligheid 

als dierlijke producten met de schadelijke stof fipronil worden geconsumeerd, heb 

ik aan uw bedrijf een afvoerverbod opgelegd.  

 

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

Uit de analyse is gebleken dat de dieren in stal 1 geen fipronil bevatten.  

 

Tevens is bij een controle op 1 augustus 2017 door inspecteurs door de 

Nederlandse voedsel- en warenautoriteit vastgesteld dat de traceerbaarheid met 

betrekking tot welke stal de eieren afkomstig zijn op uw bedrijf gegarandeerd is. 

De eieren hebben namelijk een verschillende kleur, waardoor de eieren goed te 

herkennen en te onderscheiden zijn.  

 

Dit betekent dat er ten aanzien van de dieren en de dierlijke producten afkomstig 

daarvan in stal 1 geen risico’s zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 

Daarom hef ik de maatregel gedeeltelijk op. Dat wil zeggen: voorzover de 

maatregel betrekking heeft op de dieren en de dierlijke producten afkomstig uit 

stal 1.  

 

Afvoerverbod dieren en dierlijke producten afkomstig uit stal 2 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het verbod op het afvoeren, in de handel en 

buiten Nederland brengen van toepassing blijft op de dieren en dierlijke producten 

afkomstig daarvan uit stal 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Bezwaar   

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

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

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

digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u 

stuurt een kopie per post na. 

 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 

naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 

postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie 

van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Meer informatie  

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 

088 042 42 42 (lokaal tarief) 

Document 565



Document 566

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 17 augustus 2017 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

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

Uit monsteranalyse van monsters van eieren van uw bedrijf is gebleken dat er een 
gehalte fiproni l in de eieren zit boven de Maximale Residu Limiet (MRL) .19 Hiermee 
is het vermoeden bevest igd dat het pluimvee van uw bedrijf de schade lijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

Naar aan leiding van deze uitslag is het verbod om plu imvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in de 
handel te brengen en buiten Nederland te brengen (hierna: het verbod) 
gehandhaafd. 

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

Mogelijk dat een of meerdere stal len van hierboven genoemde KIP-nummers vrij 
gegeven zijn voor de afvoer van plu imvee, eieren of mest vanwege 
monsteruitslagen. Over deze gedeeltelij ke opheffing t en 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 laborato rium voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van f iproni l. 
De grondslag en motivering worden aangevuld. Verder leest u in dit besluit hoe de 
maatregelen opgeheven kunnen worden. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspoetie 

Catharljncslngcl ~9 
35 l l GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/201 7/710~ 
171:0049 
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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 elieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerverboel op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij} producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij) producten naar een laboratorium. De uitzondering 
geldt voor monsters en karkassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monsters die worden genomen en verstuurd naar een laboratorium in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig heeft van de NVWA voor het 
afvoeren van monsters en karkassen naar een laboratorium in de hiervoor 
genoemde gevallen. U hoeft ook geen melding te doen aan de NVWA van het 
afvoeren van karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Let oo, u dient wel toestemming te vragen aan de NVWA voor de afvoer van 
kadavers van dieren die zijn gedood op uw bedrijf in het kader van de 
verontreiniging met fipronil. 

Hoe komt u van de maatregel af? 
Eerder is aangegeven dat de NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan, om tot opheffing van de maatregel over te kunnen gaan. 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: 1/www. nvw a. n I I o nd erweroen/biociden/fi p ron i 1- in -eiere n/fi pro n i 1-vrag en-en
antwoord en -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 Bandhitvlm 
divisie InsJ)ecllo 

Datum 
17 <IUIJUS\w; )01/ 

Onze refen~nlle 
NVW/\/20 17/1 J 0!) 
111'0049 
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Dierlijke (bi;)produaen aanmerken als Categorie- .1- malcriaal 
De dierlijke (bij) producten afkornstig van uw bedrijf worden a<Jnqerncrkt als 
categorie l materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipmnil en voorzover deze resicluc:~n de tVIRL OVCI'schrijden die i~, vtJstuestcld voor 
deze dierlijke (biJ) producten (artikel 8, i:î<Jnhef en onder d van Vcrorclcninq (LC) 
nr. 1069/200970

). 

Ten aanzien hierv;;;n wiy; ik u nadrukkc.IUk op de V'i<::HC':Iijkc verp!icht.lnqcn. Zolanq 
niet is aangetoond dat er geen fipronil in de rnest van het pluirnvec; a,:_:Jnweziq is 
WOI'dt de 1 .. nest van pluimvee op uw bedrijf aallÇlC!llcrkt als catc::qorie·,J ·-rnateri<:ii:ll. 

U dient dc-:ze mest af te voeren lli'klr het vervved<ingsbedrijf BMC f\'locl"clijk. 

De Staatssecretaris van Econornische Zaken, 
!\!a mens deze: 
l.o. 

Drs. N>G. Maij 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van direcUe !7andhaven, 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 scl""lriftelijk een bezwaarscl11·ift 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 stuu1t een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarscl·wift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend hlederland, 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 dierlijl<e 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 

dirN:Ue t~andliaven 
dlvble lm;pectkt 

Oi.tlum 
J / illli)!l';lll~; )() l i 

Onze refe.n~nl"ll:o 
fi!VW/•.(JO) / (/ l o:, 
j /I ()()o'i') 
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Document 568

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 11 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

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

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

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 8 september 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee 
van KIP-nummer(s) , stal 3 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, afkomstig 
uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in de handel 
mag brengen'. Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

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

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7306 
17E0888 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van het pluimvee op uw bedrijf 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel - voor zover die betrekking heeft op dit pluimvee -
op. 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het overige gehouden pluimvee en daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij) producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

Mest van pluimvee 
In één of meerdere stallen op uw bedrijf is fipronil toegepast. Zolang niet is 
aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de 
mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient 
deze mest af te voeren naar het verwerkinasbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen geen fipronil of fipronil onder 
de MRL wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de 
maatregelen op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u 
dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: lfwww. nvwa. n 1/ onderwerpen/ biociden/fi pron i 1-i n-e ieren/fl pro ni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven. 

é-Mi-.;-;~1:-;;-~~-n-~"Oiîomisc~ Zaken, 
amens deze: 
o. 

ivisi oofd van de divisif!_lnspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
rlandse Vgedser--ênwarenautoriteit 

~BéZ;;.;;------
- Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
11 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17E0888 
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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 201747782-V-07-09-2017 14:43 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35355629 

05-09-2017 

3 

05-09-2017 

06-09-2017 

kip 

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 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201747782.V·07·09-2017 14:43 

Datum 

07·09-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35355629 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mgfkg 

Informatie over de gebruikte meetmelhode{n) kan door de opdrachtgever bij hel t-NWA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07-09-2017 

Onze Referentie 

201747782-V-07-09-2017 14:43 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel <4> 

CONFORM 

Oordeel.<4
> 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
07.09·2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201747782-V-07-09-2017 14:43 

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) 188112006 geconsolideerde versie 
b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c • Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 39612005 geconsolideerde versie 

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

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke teeslemming van hel NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 4 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 17E0888 

Geachte heer Wernsen, 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 
 Uw bedrijf omvat 4 stallen. 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben monsters 
genomen op uw bedrijf van vleeskuikens. De monsters zijn onderzocht op de 
aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Uit het onderzoek blijkt dat in 
vleeskuikens (een te hoog gehalte) fipronil is aangetroffen. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw vleeskuikens en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan (mest). 

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 op uw bedrijf een verbod op om vleeskuikens, gehouden op het hiervoor 
genoemde UBN met de genoemde KIP-nummers uit stal 2, 3, en 4 af te voeren, in 
de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

Tevens leg ik aan uw bedrijf het verbod op om mest van uw bedrijf af te voeren, 
in de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. Dit verbod geldt voor 
alle mest afkomstig uit alle stallen van uw bedrijf. 

Uitgezonderd van dit verbod zijn de afvoer van kadavers van pluimvee naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf, en de afvoer van monsters in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring en afvoer van karkassen en 
monsters naar een laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van 
fipronil. 

Ik ben hiertoe bevoegd op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en 
artikel 5.12 van de Wet dieren. Op grond van deze artikelen kan ik maatregelen 
opleggen met betrekking tot dieren die via voedering, drenking, inademing of een 
andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of 

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/2017/7607 
17E0888 
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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 
Uit gegevens van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het bedrijf Chickfriend 
B.V. werkzaamheden op uw bedrijf heeft uitgevoerd en daarbij het product 
Profaam zou hebben gebruikt. Op andere bedrijven waar Chickfriend B.V. 
werkzaamheden heeft uitgevoerd met Profaam is de schadelijke stof fipronil 
aangetroffen in de eieren, de mest en/ of de dieren. Hieruit is het sterke 
vermoeden ontstaan dat ook uw dieren zijn blootgesteld aan fipronil. Dit was 
aanleiding om monsters te nemen op uw bedrijf van vleeskuikens. 

Uit onderzoek op monsters van uw vleeskuikens is gebleken dat de vleeskuikens 
uit stal 2, 3 en 4 van uw bedrijf een te hoog gehalte fipronil bevatten. Daarom leg 
ik een verbod op ten aanzien van de vleeskuikens in stal 2, 3, en 4. 

Op uw bedrijf zijn nog geen monsters genomen van mest voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van fipronil. Er is wel een ernstig vermoeden dat de mest op uw 
bedrijf verontreinigd is met fipronil. Daarom leg ik ook een verbod op om mest 
van uw bedrijf af te voeren, in de handel en buiten Nederland te brengen. Het 
afvoerverbod voor mest geldt voor de mest van alle stallen van uw bedrijf. 

Schadelijke stof 
Fipronil is een acaricide dat diergeneeskundig wordt gebruikt in middelen tegen 
mijten, vlooien en luizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de 
stof matig toxisch voor mensen. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is 
ter bescherming van de volksgezondheid in Verordening (EG) nr. 396/2005 1 voor 
fipronil in vlees een maximumresidugehalte vastgesteld. Producten die in de 
handel worden gebracht als levensmiddel of diervoeders of die aan dieren worden 
vervoederd mogen het in voornoemde verordening vastgestelde gehalte niet 
overschrijden (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005). 

Uitzondering verbod 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden/ zijn 
genomen. U kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

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

directie Handhaven 
divisie Inpsectie 

Datum 
4 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7607 
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Kosten 
Ik wijs u erop dat de kosten van onderzoek en monsterneming bij u in rekening 
worden gebracht. U ontvangt hierover een apart besluit. 

Hoe komt u van de maatregel af? 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvw a. n I I ond erwerpen/biociden/fi pron i 1- in-ei ere n/fi p ron i I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Afzien horen 
In verband met de spoedeisendheid zie ik ervan af u te horen (artikel 4:11 sub a 
Algemene wet bestuursrecht). 

De Minister van Economische Zaken, 
Namens _(j_eze: __ 

______ j.O·;··----

__-~ 

Divisiehoofd van de diyjsie-lrrs,Jectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Neder/and5!JLoeds1§/- 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 Inpsectie 

Datum 
4 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7607 
17E0888 

Pagina 3 van 3 



Document 569

> 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 201744926-V-28-08·2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581346 

22-08-2017 

 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

201744928-V-28..08-2017 13:06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581346 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

<LOQ 

Wettelijke 
Norm <2> 

0,005 mgfkg 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744926-V-28-0$-2017 13:06 

Oordeel 14> 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28·08·2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201744926-V-26·0&-2017 13:06 

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

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

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

4) Legenda Oordeel: 
Conform = Niet afw-ijkend. 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 meelmelhode(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 
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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 201744928-V-28-08-2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581362 

22-08-2017 

 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

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.wa9eningen@vwa.nl 

Onze Referentie 

201744928-V-28-08-2017 13:06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581362 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mgtkg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.019 mg/kg 

Meeton
zekerheid {1J 

:1: 0,010 mg/kg 

Wettelijke 
Norm (2J 

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 OuEChERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meelmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het tf\NI/A laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744928-V-28-08-2017 13:06 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel 141 

NIET CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28·08·2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 

201744926-V-28·06-2017 13:06 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingsfactor 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 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 NWJA 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 201744929-V-28-08-2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581389 

22-08-2017 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder* en voedsel· 
veiligheid & productveiligheid 

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

contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201744929-V-28·06-2017 13:06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581389 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm f21 

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 C2> 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid 11> Norm C2J 

fipronil (som) 0.012 mg/kg ± 0,006 mg/kg 0,005 mgtkg 

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 I'N'WA laboratorium worden opgevraagd. 

Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 
201744929.V-2S.Cl8-2017 13·06 

Oordeel (4> 

CONFORM 

Oordeel C4> 

CONFORM 

Oordeel C41 

NIET CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 
Onze Referentie 
201744929-V-28-08-2017 13:06 

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

Pagina 3 van 3 



Document 569

> 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 201744930-V-28-08-2017 13:06 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581370 

22-08-2017 

4 

22-08-2017 

28-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 
201744930-V-28-08-2017 13:06 

Datum 

28-08-2017 

Bijlagen 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581370 

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

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm <21 

0.005 mg/kg 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke 
zekerheid <11 Norm (21 

fipronil {som) 0.012 mg/kg ± 0,006 mgfkg 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 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

201744930-V-26-0$-2017 13:05 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel <41 

CONFORM 

Oordeel <41 

NIET CONFORM 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
28-08-2017 

Onze Referentie 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 201744930.V·2MIS.2017 13.06 

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

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

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

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

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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
3 511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0050 
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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 opÇJenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op t:e nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

dlredh~ Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

2 (\lHJUS[US 2() 1 Ï 

Onze referentie 

I RCNVWA/20 17/65ï. '1 

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. 470/2009 3

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

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

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

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

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

Reeallverplichting 

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

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

4Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Op grond van artikel 19 van Verordeninq (I'C) nr. 178/2002'' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van rneninq is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een levensmiddel niet aan de vocdse!vciliqhcidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit de llandel te nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkornstiÇJ van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Celet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

) iHI(jUSlUS 2017 

Onze referentie 

i'RCNVW/\j){) 17 /65)7 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfriend moo,;o 
B.V. werkzaamheden heeft verTicht 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 (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 (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 I! of I!!. 

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

5 Verordening (EG} nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedse I vei I ig he idsa a nge leg en heden 

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

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

Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 dient: een exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf die van mening is of redenen heeft om aan te 
nernen dat een levensmiddel dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschr-iften 
voldoet, onmiddellijk de procedures in te leiden om het betrokken levensmiddel 
uit de handel te nernen, 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 

2 <llHJUS[liS 2()1/ 

Onze referentie 

1 RCNVW/\/20 1 ï j6S2/ 
17!:00~)() 
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Document 570

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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/20 17 /QR4-18 

201741062 

36453386 

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. 

Divis ie Consument & 
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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 
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Document 570

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,095 

Meet
onzekerheld1 

0,048 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg/kg 

OordeeiJ 

Niet conform 

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

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

Dlvl1le Consument a 
velligheld 
laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport JD 
NVWA/T3/ 20l7/QR4-18 
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Document 570

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 
Warenautori teil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR4-19 

201741063 

36453407 

2 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consu ment 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.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 570

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k~ 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsg ebied 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 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR4-19 
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Document 570

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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-20 

201741065 

36453423 

3 

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 llt 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 570

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,018 

Meet
onzekerheld1 

0,0090 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor km2 bij de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wet telijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals 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 
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 schrlrtelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden ; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consument 11 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/2017/QR4-20 
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Document 570

Directi e Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR5· 38 

201741093 

36453441 

4 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schr1ftelijke 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 
1 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 570

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,016 

Meet
onzekerheld1 

0,0080 

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. 
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. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport lD 
NVWA/TJ/20 17/QRS-38 
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Document 572

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 9 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel fiproni l 

Geachte heer/ mevrouw, 

Ik heb van u een aanvraag ontvangen om gedeelte lijke opheffing van het 
afvoerverbod dat aan uw bedrij f is opgelegd. 

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

- Kipnummer stal 2 
Dit is de stal waarvoor u ontheffing aanvraagt; 

- Kipnummer sta llen 1, 3 en 4 
Dit zijn de stallen waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

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

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren van de locatie Kipnummer uit de stal 2 waarvoor u ontheffing 
aanvraagt. Dit betekent dat u de eieren afkomstig van uw pluimvee van deze 
locatie uit deze stal 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 ge lden voor het pluimvee en de mest van de hiervoor genoemde stal! 

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, mest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stallen 1,3 en 4 (kipnummer  waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op de 5 augustus 20 17. 

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, zoals eieren en mest afkomstig van het 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljneslngel 59 
351 J GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie: 
NVWA/2017/6781 
17EOOSO 

Pagina 1 van 3 



Document 572

pluimvee van uw bedrijf. 

De aanleiding om deze maatregel op te le9gen was het sterke vermoeden dat het 
pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zicll op llad cJenomen. 

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

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

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op 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 lleeft u aangetoond door middel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door d.d. 03-08-2017. 

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

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

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
de stallen 1, 3 en 4 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 Slnttegie 
divisie .Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatn~gt~len 

Datum 
9 auqu~;tus /017 

Onze refl~rentie 
NVWA//0 l J /6781 
I Jt: OOSO 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunl u binn(~n n:s wek(~n na veuendlng van deze brld 
digitaal of schr-iftelijk een beLw<wrschr·ift Indienen. De daLurn bovenaan dc1e brief 1~ de verJenddillllfll. 

Een digitaal belwaarschrift kunt u Indienen vla mljn.rvo.nl/bCLW<k~r. Bij een di9ilaal bczwa<ll·scllrlft stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF··bestand of u stuurt een kopie per post n<L 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u hel on(lcrtckcnde bezwaarschrift naar dc RiJksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdclln9 Juridische Zaken, postiJus 40219, H004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuuri u een kopie van de;c brief meernel uw bezwaarscllrifL 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

D;~tum 

9 iluqustus /017 

Onze referentie 
NVWA//Oll/6781 
17HHl~iO 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land va n herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4-18 

201741062 

36453386 

1 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument a. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrappor 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 

0,095 

Meet
onzekerhe ld1 

0,048 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Niet conform 

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

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

Div is ie Cons ument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datunl beproevlngsr apport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/QR4- 18 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Sta lnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
WarenaulOriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/QR4-19 

201741063 

36453407 

2 

28juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Dlvls lo Consument 8o 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvel ligheld 

Vit ae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nf 

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 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfact or 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 geëffectueerd In het Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform • Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het t oepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • Afwijkend. Onderzochte monster voldoet , rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

Datum beproevlngsr11pport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/20 17 /QR4· 19 
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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 teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR4· 20 

201741065 

36453423 

3 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 1tt 
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 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_05 (Q) 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

O,Q18 

Meet
onzekerheld1 

0,0090 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minis!erie 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 geêXi>andeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde verste. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventtebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde verste. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divis ie Con sument a 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevlngs rapport ID 
NVW NT3/ 20 17/QR4-20 
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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/T3/2017 /QR5·38 

201741093 

36453441 

4 

28 juli 2017 

29 juli 2017 

29 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument e. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsr appor t 
1 augustus 2017 

Aant al pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT- RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronll 

1 legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0 ,016 

Meet
onzekerheid' 

0,0080 

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

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

Divisie Cons ument a 
velligheld 
laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
1 augustus 2017 

Beproevlngsrapport 10 
NVWA/TJ/20 17 /QRS-38 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0888 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummer(s) monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

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

Vervolg 
Op uw bedrijf is een afvoerverbod van toepassing voor pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij)producten daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos: //www. nvwa. nl/ ond e rwe rpe n /bi acid e n/fi pron i 1-i n-eiere n/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
~N<lmens-ifez·e-

(1 l.O. 

s. N.G. Ma .. 
Divisiehoofd van de divisk]nspec te, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederfan e - 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/ 
17E0888 
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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 201750727-V-21-09-2017 17:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35276680 

Datum monstername: 18-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 01 

Datum monsterontvangst 19-09-2017 

Datum start analyse: 19-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven ge1dentificeerde monster. 

Divisie laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedset
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 
201750727-V-21-09-2017 17:30 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35276680 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Resultaat 

0.032 mg/kg 

Meeton
zekerheid <1l 

± 0,016 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-Q9-2017 

Onze Referentie 

201750727-V-21-<l9-2017 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. 
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 

Analyserapport 201750729-V-21-09-2017 17:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35276664 

Datum monstername: 18-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 02 

Datum monsterontvangst 19-09-2017 

Datum start analyse: 19-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: 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 
201750729-V-21-09-:2(117 17:30 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35276664 

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 

0.071 mgfkg 

Meeton
zekerheid t1l 

t 0,036 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09-2017 

Onze Referentie 

201750729-V-21-09-2017 17:30 

Oe 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 N\/INA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke teeslemming van het t-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201750731-V-21-09-2017 17:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35276656 

18-09-2017 

03 

19-09-2017 

19-09-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 
201750731·V-21-09-2017 17:30 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35276656 

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 

0.038 mg/kg 

Meeton
zekerheid <11 

± 0,019 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-0g-2017 

Onze Referentie 

201750731-V-21-09-2017 17:30 

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

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

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Analyserapport 201750733-V-21-09-201717:30 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst 

35276648 

18-09-2017 

4 

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.wagenin9en@vwa.nr 

Onze Referentie 

201750733-V-21-0~2017 17:30 

Datum 

21-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35276648 

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 

0.036 mglkg 

Meeton· 
zekerheid t1l 

± 0,018 mg/kg 

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09-2017 

Onze Referentie 
201750733-V-21-09-2017 17:30 

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

Informatie over de gebruiKte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NWJA laboratorium worden opgevraagd. 
Oit rapport mag niet 2onder voorafgaande schriftelijKe toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, ten2ij in 2ijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 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 19 september 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer (stal 3 en 4) 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 
17EOOS0 
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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 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 1/ onderweroen/b i oei de n/fi pron il- in -eieren/fipron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

D -Ministervan-Econ_omische Zaken, 

Namens deze: 

\ J ~;~o~da~n-:e-a'ivisfe Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
N~deFiarfásê-Voedsel- en Warenautoriteit 

-~ 
Bezwaar 

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

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

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

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
21 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7461 
17EOOSO 
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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 201750444-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35808413 

15-09-2017 

stal3 

18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resoltaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen, hierboven gel'dentificeerde monster. 

Divisie laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

201750444-V·HI.09-2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 

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

Afdel'lng Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 

201750444.V-19·09-2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35808413 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel 14> 

zekerheid <1> Norm (2) 

fipronil (som) 0.0068 mg/kg :t 0,0034 mg/kg 0,005 mgfkg 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) 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 NVWA laboratorium worden opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201750446-V-19-09-201715:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35808392 

15-09-2017 

stal4 

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.nl 

Onze Referentie 

201750446-V-19..Qg..2017 15:29 

Datum 

19-09-2017 

Bijlagen 
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Dit rapport mag niet zonder vooratgaande schriftelijke toestemming van het NWJA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheet 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder· en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 

201750446·V·19·0S.2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35808392 

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

Parameter Resultaat Meeton· Wettelijke Oordeel 141 

zekerheid 111 Norm 121 

fipronil (som) 0.0056 mg/kg ± 0,0028 mgfkg 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: 
Conform= Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Confonn =Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
niet aan de wettelijke normen. 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWo/A laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 15 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
•r_.,...,.,_, .. Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: opleggen verbod tot afvoer dieren en mest (fipron il) 

Geachte heer/mevrouw, 

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

De aanleiding van de opheffing was de uitslag van de monsteranalyse van eieren. 
Hieruit bleek dat er geen f iproni l, 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 t oegestaan om pluimvee en de dierlijke (bij )producten afkomstig daarvan, af 
te voe ren van uw bedrijf, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen. 

Uit nieuwe inzichten volgt dat uit de uitslag van de eieren nog geen conclusies 
kunnen worden getrokken ten aanzien van het gehalte fipronil in het v lees van het 
door u gehouden pluimvee en de mest van het pluimvee. Dit betekent dat het 
pluimvee op uw bedrijf mogelijk nog de stof fip ronil 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 plu imvee van uw bedrijf met UBN met KIP
nummers  af t e voeren, in de handel te brengen en buiten Nederland te 
brengen . Dit verbod geldt voor alle stallen van uw bedrijf. 

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

Tevens is dit ve rbod 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 
fiproni l, of dat een gehalte f ipronil onder de Maximum Residu Lim iet, in uw eieren 
zit. 

diractio Handhnvc n 
divisie I nspectie 

Catharljncslngcl !:19 
3!> I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Con tact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
r 088 273 JJ 34 

Onze refer en tie: 
TRCNVW/\/20 17/70 t7 
17E0075 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10 eerste lid, onder c , tweede lid onder d en artikel 5. 12, 
eerste lid, onder c van de Wet dieren kan ik maatregelen treffen met betrekking 
tot dieren die via voedering, drenking, inademing of een andere vorm van 
blootstelling een schadelijke stof hebben opgenomen, of waarvan wordt vermoed 
dat zij die hebben opgenomen, of die het gevaar lopen om die stof op te nemen, 
alsook met betrekking tot d ie dieren afkomstige producten. 

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

Uit voortschrijdende inzichten blijkt echter dat uit deze uitslag (nog) geen 
conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het vlees van het pluimvee. 
Gelet op het voorgaande acht ik het daarom noodzakelijk om op uw 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 
I k wijs u nadrukkelijk op de wettelijke verplichtingen over mest. I n uw stallen is 
fiproni l toegepast. Zolang niet is aangetoond dat er geen f ipron il in de mest van 
het pluimvee aanwezig is wordt de mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt 
als categorie-1-materiaa l. U dient deze mest af te voeren naar het 
verwerkingsbedri jf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
U wordt geïnformeerd over het vervolg als de uitslagen van de monsternarnes 
bekend zij n. Dit besluit geldt totdat het verbod door middel van een nieuw besluit 
is opgeheven. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze:
r.o. 

Drs. N.G. ij
~ Divisiehoofd ':!.WJ-(Je-di IS!e Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
NedeFiarraseV~ oedsel- en Warenautoriteit 

directie Handhnvon 
divis ie Regio & 
ExportlsoAfde ling Incident 
& crisiscentr um 

Datum 
IS augustus 20 1/ 

Onxo rorerontlo 
TRCNVWA/20 1 // 10 Ll 

l7E0075 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent mQL deze bcslissinÇJ, kunt u binnen ;es weken 11a veuendinq van de;e llrlcl 
digitaal of scl1riftclijk een bczwaarsct1rifl indienen. De datum bove!1ililn de;c brief i~; de vcrn~nddntum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een dl9itaal be/wa;H·schrill stuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF-bcsland of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk belwaar wilt maken, stuurt u t1c-~t ondN\.ekencJe lle;waarschrift r1aar de Rijk<;dlen!;t voor 
Ondernemend Nedel"land, afdeling Juridiscl1c Znken, postbus 40): 19, BOOtJ DE' Zwolle. Bij e(~n schl"ilklljk 
!)ezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bei'waarschrlft. 

dln~ctle Uandhavon 
divisie ll.t!glc & 
ExpcrtlsnAfd(~ilng lndchmt 
& ct"isiscentt·um 

Datum 
l~J auqu~;tu·; "JO!/ 

onze H~ferentlt~ 
1 !~CNVWA/JO 1 I I JO 1 I 
1 /!"{)()/'i 
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Verslag stalvergassing      
 

versie 19-12-2016   Pagina 1 van 2 

 Naam bedrijf     

UBN-nummer  

Datum ruiming  09-08-2017 Aantal stallen  1 

Reden ruiming  Toxine residu Fipronil 
 

Bedrijfsinspectie verricht door   
 

NVWA Locatie  Verantwoordelijke   Niet aanwezig 
  

Situatietekening bedrijf   

Bijzonderheden 
-     

 

Stal nr  1  

Houderij systeem   Scharrel vrije uitloop  Soort pluimvee legkippen 

Leeftijd dieren onbekend Aantal dieren    34.500    stuks 

Afmetingen   L=  126 m         B=  15 m             H zijwand =   2,75 m              H nok=    7.34 m                   

Inhoud stal      9535  m³                          ter plaatse nagemeten  

Gebruikte meetapparatuur  
⃝ 
⃝ 

Start afdichting 14.40 uur Afdichting klaar 15.40 uur 

Windkracht    Windkracht 4 Windrichting  ZW 

Buiten temp 20 graden Stal temp  24 graden 

Hoogte  sensor    3  m Hoogte   meter  3 m 

Start inlaat CO2  15.43 uur      

Tijdstip 20% CO₂ 15.52 uur      

Tijdstip 45 % CO₂   16.11 uur Tot tijdstip 16.41 uur 

Einde inlaat CO₂ 16.17 uur  + bij doseren   

Tijdstip betreding stallen    17.10 uur              

Document 576



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.         17.45                     uur 

Controle afdoding door NVWA (naam)   niet aanwezig 

Noodprocedure benodigd   nee 

Evaluatie : 
  Gewenste parameters dierwelzijn behaald 

  

Minimum temp  °C Maximum temp °C 

24.1 27.5 
 

Meetgrafiek  

 

 

 

Operatieleider 
 

  

NVWA (naam en paraaf)    
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 25 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijke opheffing verbod afvoer pluimvee 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Uit de analyse van de diermonsters van uw 
pluimvee is gebleken dat fipronil niet is aangetoond in het pluimvee van KIP
nummer stal 2 en 4. In deze brief leest u mijn besluit en de toelichting 
daarop. 

Besluit 
Daarom hef ik, met ingang van 22 september 2017, het verbod op het afvoeren, 
het in de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee 
van KIP-nummer(s)  stal 2 en 4 op. Dit betekent dat u uw pluimvee, 
afkomstig uit de vorengenoemde stal(len) weer mag afvoeren van uw bedrijf en in 
de handel mag brengen'. Deze stallen zijn hierdoor gedeeltelijk vrij voor afvoer. 

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

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7306 
17E0888 
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Toelichting 
Aan uw bedrijf is een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke (bij)producten afkomstig daarvan 
van uw bedrijf. De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

Inspecteurs van de NVWA hebben monsters van het pluimvee op uw bedrijf 
genomen. De monsters van deze dieren zijn geanalyseerd. Uit de analyse is 
gebleken dat dit pluimvee geen fipronil bevat. Dit betekent dat er ten aanzien van 
dit pluimvee geen risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Daarom hef ik de maatregel - voor zover die betrekking heeft op dit pluimvee -
op. 

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van 
het overige gehouden pluimvee en daarvan afkomstige dierlijke (bij) producten 
van de geblokkeerde stallen en van de (bij)producten van het vrijgegeven 
pluimvee, het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
wel van toepassing blijft op dat pluimvee en die producten. 

Mest van pluimvee 
In één of meerdere stallen op uw bedrijf is fipronil toegepast. Zolang niet is 
aangetoond dat er geen fipronil in de mest van het pluimvee aanwezig is wordt de 
mest van pluimvee op uw bedrijf aangemerkt als categorie-1-materiaal. U dient 
deze mest af te voeren naar het verwerkinasbedrijf BMC Moerdijk. 

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan (van een deel) van de geblokkeerde stallen geen fipronil of fipronil onder 
de MRL wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de 
maatregelen op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u 
dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: 1/www. nvwa. n I I end erwerpen/biociden/fi pro n i 1-i n-e ie ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

e Minister van ~;;;;;iScne--z.a 
Namens deze: 
i.o. 

n, 

~G~. 

iJl-i iehoofl van de divisie Inspectie, oj)d rdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en _l!liiceRaut:OFiteit 

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

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
25 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7306 
17E0888 
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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 201750723-V-20-09-2017 16:27 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31581012 

18-09-2017 

02 

19-09-2017 

19-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

201750723-V-20-09-2017 16:27 

Datum 

20-09-2017 

Bijlagen 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
20-09-2017 

Onze Referentie 

201750723-V-2().(19-2017 16:27 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31581012 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in lever QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a· Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 

Wettelijke 
Norm 12l 

0.005 mg/kg 

b ·Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 

c- Maximale Limiet vastgesteld in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideerde versie 

4) Legenda Oordeel: 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

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

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

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

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201750725-V-21-09-2017 15:06 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

31513562 

18-09-2017 

04 

19-09-2017 

20-09-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

Contactpersoon 

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

Onze Referentie 

2017S072S.V·21..Q9.2017 1.5:00 

Datum 

21..()9-2017 

Bijlagen 
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Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
21-09-2017 

Onze Referentie 
201750725-V-21·09-2017 15:06 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 31513562 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in buikvet QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm t2l 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in lever OuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm t2l 

0.005 mgfkg 

CHE01-WV649.v5 Bepaling van Fipronil in vlees QuEChERS met TQ-MS/MS 

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

2) Legenda Wetttelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening {EG) 1881!2006 geconsolideerde versie 

Wettelijke 
Norm (2) 

0.005 mg/kg 

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: 

Oordeel (4) 

CONFORM 

Oordeel t4l 

CONFORM 

Oordeel (4J 

CONFORM 

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

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

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

Besluit: bestuurlijke maatregel 
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 dossiernumm er. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijzig ing 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 fipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

d irectie Strategie 
divisie Juridisch e znkcn 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 311 
lnfo@vwa.nl 

Onze refer entie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0051 
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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 op9enomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strat.C!fJitl 
divisie Juridlscht~ :t<'tiHm 
team Bestuu•·lljke 
maatregelen 

Datum 

·~ <HH)ustw; i'O 11 

Onze referenHe 

!RC:NVWI\/)011/b~•ÎI 

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

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/2009 3). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

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

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

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

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

Reeallverplichting 

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

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 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 rncninq is of redenen heeft om aan t:c 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit: de handel t:e nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

dln~clle Slnlt.l!glc 
divisie Jurldlscho :ntknn 

te<tm Desl.uu•·lljk4' 
m;Mtregehm 

Datum 

J iHI\)liSlUS }() 1 I 

1 P..CNVWfl//0 1//()~,; I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfricnd 11ror"" 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden qenorncn; 
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: www.nvwa.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

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

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

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

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

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

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

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

Pagina 3 van 4 



Document 578

Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit BcreidinçJ 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. 1}8/2002 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 (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.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. 

dlre<:th~ Slrithl{JI<~ 

divisie Juridisch•~ Z<lktm 
team Destuu.-lljlu~ 
maatreuelm\ 

Oatum 

] o'\!H)!hl\IS )() 1/ 

onze reft~renlh~ 

li~CNVWI\fJO 11/h~)// 

1 JrOO~) I 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q13-16 

201740666 

35519590 

1 

27 juli 2017 

28 ju li 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. 

Dlvl l l e Con1ume nt e. 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31jull 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter Resultaat 

Fipronil 0,082 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Meet
onzekerheid1 

0,041 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Niet conform 

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

Datum boproovlngarapport 
31 juli 2017 

Boprocvlngarapport ID 
NVWA/TJ/2017/Q 13· 16 

Pagina 2 van 2 



Document 578

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 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12-33 

201740679 

35519662 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

ki ppeneieren 

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 8o 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30jull 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE0 1-W V649 v3 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
on zek erhe ld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelij k e 
norm 1 

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 Wet telijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Con• u ment 6 
velligheld 
Laboratoriu m voedct & 
voedselvell igheld 

Datum bcprocvlno•nopport 
30 j uli 2017 

Beproevlng~rllpport JO 
NVWA/T3/70 17/Q l 1-33 
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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/T3/20 17 /Q12-35 

201740668 

35519611 

2 

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. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laborator ium voed er t!l 
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 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voodco & 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngart•pport 
30 juli 20 17 

Beproevingt rapport 10 
NVWNT3/2017/QL2·3S 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q13-21 

201740683 

35519638 

2 

27 juli 2017 

28 j uli 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 zij n geheel. 

Divisie Consument a 
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 beproevlngsrz•pport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,073 

Meet
onzekerheid' 

0,036 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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 Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet 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 wettelij ke normen. 

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

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorlulll vo ucr & 
voedsclvelllghold 

Dlltum be proovlngarnpport 
31 juli 2011 

Beproevlng1r11pport 10 
NVWA/TJ/20 t 7/ QI3-2 l 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 
Betreft: Vervolgbesluit maatregelen fipronil 

Geachte heer, mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

In vervolg op het besluit van 3 augustus 2017 bericht ik u het volgende. 

Uit monsteranalyse van monsters van eieren of mest van pluimvee van uw bedrijf 
is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond in deze monsters. Hiermee is 
het vermoeden bevestigd dat het pluimvee van uw bedrijf de schadelijke stof 
fipronil heeft opgenomen. 

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

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

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

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

Toelichting op het verbod 

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/2017/7105/ 
17 E 0051 
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Ten aanzien van het opgelegde verbod benadruk ik dat dit verbod blijft gelden op 
uw bedrijf totdat het verbod door middel van een nieuw besluit is opgeheven. Dit 
betekent dat het verbod ook blijft gelden, als het pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten van uw bedrijf zijn afgevoerd naar een door de minister 
aangewezen verwerkingsbedrijf. Het is toegestaan nieuwe dieren op uw bedrijf 
aan te voeren, maar zolang het verbod niet is opgeheven, is het afvoerverbod op 
uw bedrijf van toepassing op nieuw aangevoerde dieren en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan. 

Uitzondering op het verbod: karkassen naar aangewezen verwerkingsbedrijf en 
karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor laboratoriumonderzoek 
Er geldt een uitzondering op het verbod voor het afvoeren van karkassen naar een 
door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. Het betreft hier de reguliere 
afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als bedoeld in de Regeling dierlijke 
producten en niet de afvoer van karkassen van pluimvee die in het kader van de 
verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

Tevens geldt er een uitzondering voor de afvoer van karkassen en monsters van 
pluimvee en de dierlijke (bij) producten naar een laboratorium. De uitzondering 
geldt voor monsters en karkassen die naar het laboratorium worden gestuurd voor 
onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. Daarnaast geldt de uitzondering 
voor monsters die worden genomen en verstuurd naar een laboratorium in het 
kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

Dit betekent dat u geen toestemming (meer) nodig heeft van de NVWA voor het 
afvoeren van monsters en karkassen naar een laboratorium in de hiervoor 
genoemde gevallen. U hoeft ook geen melding te doen aan de NVWA van het 
afvoeren van karkassen en monsters van dierlijke (bij)producten voor 
laboratorium onderzoek. 

Let op, u dient wel toestemming te vragen aan de NVWA voor de afvoer van 
kadavers van dieren die zijn gedood op uw bedrijf in het kader van de 
verontreiniging met fipronil. 

Hoe komt u van de maatregel af? 

Eerder is aangegeven dat de NVWA onderzoekt aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan, om tot opheffing van de maatregel over te kunnen gaan. 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: 1/www. nvwa. n 1/onde rweroe n/b iociden/fi pro n i 1- in -eie ren/fi proni I-vragen -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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
28 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105/ 
17 E 0051 
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Dierlijke (bij)producten aanmerken als Categorie- 1- materiaal 
De dierlijke (bij)producten afkomstig van uw bedrijf worden aangemerkt als 
categorie 1 materiaal voorzover die dierlijke (bij)producten residuen bevatten van 
fipronil en voorzover deze residuen de MRL overschrijden die is vastgesteld voor 
deze dierlijke (bij)producten (artikel 8, aanhef en onder d van Verordening (EG) 
nr. 1069/20091). 

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-1-materiaal. 
U dient deze mest af te voeren naar het verwerkingsbedrijf BMC Moerdijk. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

_N!!Jl_e

Drs. 

Divisiehoofd van de divisie Inspectie, ;;lee/ ván directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Wareoautot1teit 

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

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

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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
28 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7105/ 
17 E 0051 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 1 september 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren 17E0051 

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(s). 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

·--r>e Minlsféi'van-Eco-OEmische Zaken, 
Namens deze: 

/ Drs. N~a1j
Divisiehoofd van de d~In ectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~aedSE!I- 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/2017/7426/17E0051 
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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 201746500-V-31-08-201714:10 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35462571 

29-08-2017 

2 
30-08-2017 

30-08-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 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.n! 

Onze Referentie 

201746500-V-31-08-2017 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 

201746500-V-31-08-2017 14:10 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35462571 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

2) Legenda Wattlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 

Wettelijke 
Norm <2> 

0.005 mgfkg 

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: 

Oordeel <4> 

CONFORM 

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

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

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

Besluit: bestuurlijke maatregel 
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 dossiernumm er. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

1 Met Verordening (EU) nr. 1127/2014 is een wijzig ing 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 fipron il op 
kippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

d irectie Strategie 
divisie Juridisch e znkcn 
t eam BestuurliJke 
maatregelen 

Catharljncslngcl 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus 113006 
35110 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900·0388 
F 088 223 33 311 
lnfo@vwa.nl 

Onze refer entie 
TRCNVWA/20 17/6527 
17E0051 
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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 op9enomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Strat.C!fJitl 
divisie Juridlscht~ :t<'tiHm 
team Bestuu•·lljke 
maatregelen 

Datum 

·~ <HH)ustw; i'O 11 

Onze referenHe 

!RC:NVWI\/)011/b~•ÎI 

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

geconsumeerd. Gelet op het schadelijke karakter van de stof is een 
maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld. Producten die in de handel worden 
gebracht als levensmiddel mogen dit vastgestelde gehalte niet overschrijden 
(artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/20052

). 

Fipronil is tevens een farmacologische stof, waarvan het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegestaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 470/2009 3). De dierlijke producten afkomstig 
van een dier waarbij een niet-toegestane farmacologische stof is gebruikt, worden 
aangemerkt als categorie 1 materiaal conform artikel 8, onderdeel c van 
Verordening (EG) 1069/20094

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

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

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

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

Reeallverplichting 

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

3 Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 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 rncninq is of redenen heeft om aan t:c 
nemen dat een levensmiddel niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, 
verplicht om het betrokken levensmiddel uit: de handel t:e nemen. Op basis van 
monsteronderzoek is in de eieren afkomstig van uw bedrijf een overschrijdinq 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Gelet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

dln~clle Slnlt.l!glc 
divisie Jurldlscho :ntknn 

te<tm Desl.uu•·lljk4' 
m;Mtregehm 

Datum 

J iHI\)liSlUS }() 1 I 

1 P..CNVWfl//0 1//()~,; I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het moment dat Chickfricnd 11ror"" 
B.V. werkzaamheden heeft verricht op uw bedrijf te traceren; 

2. Voornoemde partijen hele eieren dienen uit de handel te worden qenorncn; 
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: www.nvwa.nl- melden voor ondernemers 

Het voorgaande wordt hieronder nader toegelicht. 

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

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

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

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

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

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

7 Verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen 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. 
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Op grond van artikel 2, dertiende lid, van het Warenwetbesluit BcreidinçJ 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. 1}8/2002 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 (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.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. 

dlre<:th~ Slrithl{JI<~ 

divisie Juridisch•~ Z<lktm 
team Destuu.-lljlu~ 
maatreuelm\ 

Oatum 

] o'\!H)!hl\IS )() 1/ 

onze reft~renlh~ 

li~CNVWI\fJO 11/h~)// 

1 JrOO~) I 

Pagina 4 van 4 



Document 581

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q13-16 

201740666 

35519590 

1 

27 juli 2017 

28 ju li 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. 

Dlvl l l e Con1ume nt e. 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31jull 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter Resultaat 

Fipronil 0,082 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Meet
onzekerheid1 

0,041 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel, 

Niet conform 

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

Datum boproovlngarapport 
31 juli 2017 

Boprocvlngarapport ID 
NVWA/TJ/2017/Q 13· 16 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12-33 

201740679 

35519662 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

ki ppeneieren 

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 8o 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30jull 2017 

Aantal pagina 's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE0 1-W V649 v3 

Paramet er 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
on zek erhe ld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelij k e 
norm 1 

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 Wet telijke norm : 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het 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 
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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divis ie Con• u ment 6 
velligheld 
Laboratoriu m voedct & 
voedselvell igheld 

Datum bcprocvlno•nopport 
30 j uli 2017 

Beproevlng~rllpport JO 
NVWA/T3/70 17/Q l 1-33 
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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/T3/20 17 /Q12-35 

201740668 

35519611 

2 

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. 

Divisie Consume nt a 
velligheld 
Laborator ium voed er t!l 
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 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 581

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voodco & 
voedselvelligheld 

Datum be proevlngart•pport 
30 juli 20 17 

Beproevingt rapport 10 
NVWNT3/2017/QL2·3S 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 
MSc L.C.A. Kwak 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q13-21 

201740683 

35519638 

2 

27 juli 2017 

28 j uli 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 zij n geheel. 

Divisie Consument a 
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 beproevlngsrz•pport 
31 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,073 

Meet
onzekerheid' 

0,036 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' 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 Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Lim iet 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 wettelij ke normen. 

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

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laboratorlulll vo ucr & 
voedsclvelllghold 

Dlltum be proovlngarnpport 
31 juli 2011 

Beproevlng1r11pport 10 
NVWA/TJ/20 t 7/ QI3-2 l 
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> Retouradres Postbus '1 3006 3540 AA Utrecht 

Datum: 3 augustus 2017 
Betreft: bestuurlijke maatregel fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
-.;a.w;~ Warenautoriteit 

Ministerie van Economische Zaken 

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

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

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

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

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

Voor een verzoek om toestemming neemt u contact op met het 
klantcontactcentrum (zie gegevens in colofon) of u stuurt uw verzoek per e-mail 
naar 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 januari 2017 als MRL van fipronil op 
k ippeneieren een waarde van 0,005 mg/kg. 

directie Strategie 
divis ie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncslngel 59 
35 11 GG Utrecht 
Postbus '13006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie 
TRCNVWA/2017/6527 
17E0052 
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Toelichting 
Op grond van artikel 5.10, eerste lid c.lanhef en onder c van de Wet: dieren kan ik 
maatregelen opleggen rnet betrekking tot dieren die via voedering, drenking, 
inademing of een andere vorm van blootstelling een schadelijke stof hebben 
opgenomen, of waarvan wordt vcrmoed dat zij deze hebben opgenomen, of die 
het gevaar lopen de stof op te nemen, alsook met betrekking tot de van die dieren 
afkomstige dierlijke producten. 

directie Str.'1tegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
nM<tlregelen 

Datum 

3 illlt)lJSlWi /01/ 

Onz(~ referentie 

1 HCNVW/\//'0 17 /6S?7 

Fipronil is een schadelijke stof als het in te hoge concentraties door rnenscn wordt I JUWii' 

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 het gebruik echter bij dieren 
die voor de productie van levensmiddelen worden gehouden niet is toegcstaan 
(artikel 16 van Verordening (EU) nr. 4 70/20093 ). 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. 

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 Vcrordening (EC) nr. llfl/200/' is een exploitant van 
een levensmiddelenbedrijf indien deze van mening is of redenen heeft orTl a.:m 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 cicren afkomstig van uw bedrijf een overschrijding 
vastgesteld van het wettelijk vastgelegde maximumresidugehalte van fipronil in 
eieren. Ciclet op het voorgaande hebt u de volgende verplichtingen: 

directie Stmtegie 
divisie Juridische zaken 
tt~am nestuurlljke 
m.'latnlgelen 

Daturn 

Onze referentie 

mCNVWI\/lO I 7 /ei~}/ I 

1. U dient alle partijen hele eieren die u vanaf het mornent dat Ct1ickfriend J;r-oo~JJ 

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 vomts 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 (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 liL 

Met Verordening (EU) nr. 1127/20147 is een wijziging aangebracht in bijlage 11 en 
III van Verordening (EC) 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'1ng, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselvei 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 II 
en JIJ 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 Hd, van het Warenwetbesluit Bercidinq en 
behandeling van levensmiddelen is het verboden om te handelen in strijd met: 
artikel 18, eerste lid, van Verordeninq (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 l'evoegde 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. 

directie Slr<ltegie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Datum 

3 aiJqu~;tus 1!0 I ï 

Onze referentie 

l HCNVW/\f/!0 l ï /ü~J'Jï 
1/L'OO~J/ 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12-33 

201740679 

35519662 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 ju li 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument & 
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 beproev lngsrapport 
30Jull2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 584

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode : CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriceit 
Minis1erie van Economische Zaken 

W ettelij ke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruik t een dekklngsfactor k • 2 biJ de berekening van de gei!xpandcerde m eetonzekerheld 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 afw iJkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wet telij ke normen. 
Niet Conform = AfwiJkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, n iet aan de wett elij ke normen. 

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

Divisie Cons ument llo 
velligheld 
L~boratorlum voeder & 
voedselvelligheld 

D11tum beproevingsnipport 
30 juli 2017 

Beproevingsn ipport ID 
NVWNT3/2017/Q12-33 
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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/T3/2017 /Q13-21 

201740683 

35519638 

2 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 8t 

v elligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 

6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 j uli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,073 

Meet
onzekerheid' 

0,036 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenaulorileil 
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 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 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 Consume nt &. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

D11tum bcproevlngsr11pport 
31 juli 2017 

Beproev lngsr11pport ID 
NVWA/T3/2017/Q13-21 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 september 2017 
Betreft: gedeeltelijk opheffing afvoerverbod mest 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Bij besluit van 25 augustus 2017 is op uw bedrijf met UBN en KIP
nummer(s) een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan van 
uw bedrijf. Op uw bedrijf zijn monsters genomen. 
U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod ten 
aanzien van de afvoer van mest dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

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

Besluit 
Ik hef, met ingang van 4 september 2017, het verbod op het afvoeren, in de 
handel en buiten Nederland brengen ten aanzien van de mest van uw bedrijf met 
KIP-nummer  op. Dit betekent dat u de mest weer mag afvoeren van uw 
bedrijf en in de handel mag brengen. 

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

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

U bent hier reeds 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 plu'1mvee 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. 

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/2017/7273 
17E0883 
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J 

Inspecteurs van de NVWA hebben op uw bedrijf monsters van mest van pluimvee 
genomen. De monsters van de mest zijn geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken 
dat de mest geen fipronil bevat. Daarom hef ik de maatregel -voor zover die 
betrekking heeft op de mest - op. 

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

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. n I I onderwerpen/biacid en/fi pron i 1-i n-eiere n /fi pron i I-vragen -en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

De ·l'lister-vBfi-E~he Zaken, 
amens deze:

i.o. 

N.G. Maij 
Divisie~an-de-divi nspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~derlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 
u een kopie van deze brief mee als POF-bestand of u stuurt een kopie per post na. 

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
14 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7273 
17E0883 
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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 201746651-V-02-09-201715:44 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35279224 

30-08-2017 

1 

30-08-2017 

31-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

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

contactpersoon 

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

Onze Referentie 
201746651-V-02-09-2017 15:44 

Datum 

02-09-2017 

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 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35279224 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangetoond 

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

Divisie Laboratoria 

Afdeling Voeder~ en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
02-09-2017 

Onze Referentie 
21)1746651-V-02-09-2017 15:44 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 f\1\ Utrecht 

Datum: 19 september 2017 

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

Miniscerie van Economische Zaken 

Betreft: gedeeltelijk opheffing afvoerverbod mest 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij besluit van 28 augustus 2017 is op uw bedrijf met UBN n KIP
nummer(s)  een verbod opgelegd op het afvoeren, in de handel en bu iten 
Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan van 
uw bedrijf. Op uw bedrijf zijn monsters genomen. 
U heeft een aanvraag gedaan om gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod t en 
aanzien van de afvoer van mest dat aan uw bedrijf is opgelegd. 

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

Besluit 
Ik hef, met ingang van 18 september 2017, het verbod op het afvoeren, in de 
handel en buiten Nederland brengen ten aanzien van de mest van uw bedrijf met 
KIP-nummer op. Dit betekent dat u de mest weer mag afvoeren van uw 
bedrijf en in de handel mag brengen. 

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

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

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

Toelicht ing 
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 aanleid ing om deze maatregel op te leggen was het sterke 
vermoeden dat het pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op 
had genomen. 

dircello Hnntthnve n 
dlvlslo Inspo u 

Cothadjo1CUir1Q ~I :,<) 

3:, 11 GC Utrecht 
Postbus 43006 
3~40 f\f\ UliC< hl 

Contact 
KlantcontaCtCCIIlllllll 

I 0900 0388 
1 088 n1 33 l'' 

Onze rc forcntlo: 
NVWA/]01//0/J 
1/[0885 
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Inspecteurs van de NVWA hebben op uw bedrijf monsters van mest van pluimvee 
genomen. De monsters van de mest zijn geanalyseerd . Uit de analyse is gebleken 
dat de mest geen fiproni l bevat . Daarom hef ik de maatregel - voor zover die 
betrekking heeft op de mest - op. 

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

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en alle dierlijke (bij)producten 
daarvan geen fipronil of fipronil onder de MRL wordt aangetoond kunt u een 
aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen op te laten heffen. Op de 
website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan dient te voldoen. Zie hiervoor 
httos : //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil-in-eieren/fipronil -vrqgen-en
antwoorden -qeblokkeerde-bedrijven. 

De Minl3,ter van Economische Zaken, 
N llTe'fls deze
l.O . 

Dr . N.G. Ma

 

1visiehoofd an directie Handhaven, van de 
~~vo&Se/- en Warenautoriteit 

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

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

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

dircello Hllnclhllvon 
dlvlslo Inspo ll 

Datum 
l 9 september JOl / 

On zo rc fcron tlo 
l /LOOO!> 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mlnis[erlc van Economische Zaken 

Analyserapport 201749851-V-18-09-2017 09:10 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35808421 

Datum monstername: 13-09-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: stal2 

Datum monsterontvangst 15-09-2017 

Datum start analyse: 15-09-2017 

Product: mest 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen. hierboven geTdentifioeerde monster. 

Divisio Loborotorio 
Aldollng Voodor· on voodt.ol 
vollighold & produc tvnlliuhohl 

Viloo. Ooilouw 123 
Akkormuotsbos 4 
6706WB Wogonin!JCHI 
Postbus 144 
6700 AC Wogonin 1011 
wwwnvwo ni 

Contactporsoon 

T
F 070 757 3? 00 
vwa .wogoningon@vwn nl 

Onze Reloronlio 
2017406~1 .V·I O OG X>lf 00 10 

Datum 

18·09·201/ 

Bijlagen 
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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35808421 

Pnrameter Hesuitnat 

flp10nil (som) niel aanoetoond 

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

Parameter Hesu!taat 

amitraz (som) niet aangetoond 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n} kan door de opdrachtgever bij hel NWVA laboratonum worden opgevraagd. 

Aldolinu Voodo1- ·-·w VH<Hh"l 

V(1iliuli~Jid & JlltH!IJ• lvnll!qlll'ld 

Dalwil 
11Hln·:.'ll1/ 

()n;o I~HIIH<Jil\11! 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 28 augustus 2017 
Betreft: opleggen verbod tot afvoer (fipronil) 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

 heeft via een RASFF melding kenbaar gemaakt dat in eieren 
afkomstig van uw bedrijf fipronil is aangetroffen. Hierdoor zijn sterke vermoedens 
ontstaan dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is toegepast en het pluimvee 
van uw bedrijf schadelijke stof in zich hebben opgenomen. 

Fipronil is een schadelijke stof. Ter voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid als dierlijke (bij)producten met de stof 
fipronil worden geconsumeerd, leg ik aan uw bedrijf een bestuurlijke maatregel op 
die betrekking heeft op uw pluimvee en de dierlijke (bij)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 21 augustus 2017 , ten aanzien van uw pluimvee, 
gehouden op het UBN  met KIP-nummer(s) , een verbod op om deze 
dieren 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. 

Op dit verbod gelden de volgende uitzonderingen: 
- U mag uw pluimvee en de dierlijke (bij) producten afkomstig van uw pluimvee 
afvoeren onder de voorwaarde dat u toestemming heeft verkregen van de NVWA. 
U kunt uw verzoek om toestemming indienen per e-mail naar ICB@nvwa.nl, onder 
vermelding van het dossiernummer, datum afvoer, vervoermiddel, ophaaladres en 
bestemmingsadres. 

- Er geldt een algemene uitzondering voor de afvoer van monsters in het kader 
van de wettelijke monitoringsverplichtingen dierziekten en non alimentaire 
zoönose en afvoer van karkassen en monsters naar een laboratorium voor 

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/2017/7106 
17E0886 
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onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil. 

- Er geldt een algemene uitzondering op het verbod voor het afvoeren van 
karkassen naar een door de minister aangewezen verwerkingsbedrijf. 
Dit betreft enkel de reguliere afvoer van kadavers van een pluimveebedrijf als 
bedoeld in de Regeling dierlijke producten en niet de afvoer van karkassen van 
pluimvee die in het kader van de verontreiniging met fipronil zijn gedood. 

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

Toelichting 
Vermoeden blootstelling schadelijke stof 

 heeft via een RASFF melding kenbaar gemaakt dat in eieren 
afkomstig van uw bedrijf fipronil is aangetroffen. Hierdoor zijn sterke vermoedens 
ontstaan dat op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil is toegepast en het pluimvee 
van uw bedrijf schadelijke stof in zich hebben opgenomen. 

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). 

Wettelijk kader 
Ik ben op grond van artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 5.12 van 
de Wet dieren bevoegd de hiervoor genoemde maatregelen te nemen. 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 (bij)producten. 

Uitzondering verbod 
De reguliere afvoer van karkassen naar een door de minister aangewezen 
verwerkingsbedrijf is uitgesloten van het verbod. Alsmede ook de afvoer van 
karkassen en monsters van pluimvee en de dierlijke (bij)producten naar een 
laboratorium voor onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil of onderzoek in 
het kader van de wettelijke verplichting monitoring dierziekten en non alimentaire 
zoönose. 

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 Inpsectle 

Datum 

28 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7106 
17E0886 
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Vervolg 
Inspecteurs van de NVWA nemen op uw bedrijf monsters van aanwezig pluimvee 
en dierlijke (bij) producten afkomstig daarvan om te controleren of de stof fipronil 
aanwezig is. De monsters worden geanalyseerd door het laboratorium. Over de 
uitkomst van het monsteronderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. 

Als geen fipronil wordt aangetroffen hef ik deze maatregel op. Als de stof fipronil 
aanwezig is neem ik verdere maatregelen ten aanzien van de dieren en dierlijke 
(bij)producten op uw bedrijf. In het geval u meerdere stallen heeft en in niet alle 
stallen wordt fipronil aangetoond, kan ten aanzien van de stal waarin geen fipronil 
wordt aangetoond de maatregel eventueel worden opgeheven. Dit is alleen 
mogelijk als de interne traceerbaarheld van de eieren is gegarandeerd. 

Contra-analyse 
Ik wijs u erop dat ten tijde van de monstername contramonsters worden 
genomen. U kunt verzoeken om een contra-analyse van deze contramonsters, 
door een laboratorium van uw keuze. Hiertoe dient u aan te geven van welk 
geaccrediteerd laboratorium u gebruik wilt maken. Daarnaast moet het onderzoek 
naar fipronil in eieren gevalideerd zijn. De NVWA zendt monsters vervolgens naar 
dit laboratorium. U dient hiertoe een verzoek te doen binnen een maand na 
bekendmaking van de analyseresultaten. 

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

D N M , . • BIJ 
Di · · oofd van onderdeel van directie Handhaven, van de 

--~e-VóêcJsel- en Warenautoriteit 

Bezwaar 

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

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

Een digitaal bezwaarschrift kunt u Indienen vla mijn.rvo.nljbezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als 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 Inpsectle 

Datum 

28 augustus 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7106 
17E0886 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 10 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurl ijke 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 . U houdt de dieren in meerdere 
stallen: 

- Kipnummer stal 1. Dit is de stal waarvoor u ontheffing aanvraagt; 
- Kipnummer stal 2. Dit is de stal waarvoor u geen ontheffing 

aanvraagt. 

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

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

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

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierl ijke producten afkomstig daarvan uit 
sta l 2 met kipnummer waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op de 5 augustus 2017. 

directie Strategie 
divisie Juridisch e zaken 
t eam Bestuurlijke 
maatrege len 

Catharljneslng ol !>9 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze r efe rentie: 
NVWA/2017/678 1 
17EOOS2 
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Toelichting 
U houdt pluimvee op de locaties rnet 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, zoals eieren en mest afkomstig van het 
pluimvee van uw bedrijf. 

De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke verrnaeden dat het 
pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op had genomen. 

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

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

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 rnet de eieren 
van de stal of stallen waarvoor u ontheffing aanvraagt. 
Dit heeft u aangetoond door rniddel van het kanalisatie rapport dat voor uw bedrijf 
is gemaakt door van d.d.3 augustus 2017. 

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

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

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee, rnest en de dierlijke producten afkomstig 
daarvan uit de stal 2 rnet kipnurnrner waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, 
Namens deze: 
i. 0' 

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

dlrectlt~ Strategie 
divisie Jurldlst:he :tili<On 
team Bestuurlijke 
rnaatregt~len 

Ottltnn 
10 auqustus /01/ 

Onze rererenUe 
NVWA/?01//6/1\1 
1 /UJO~J) 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binn(~n zes weken ntl veuendinO van de;r~ brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarsc11rift Indienen. De clalum bovenaan dele brief' Is de ver;enddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mljnJvo.nl/belwaar. Bij een diqltaal beJwa;~r:;chrHl ~;tuurt 
u een kopie van deze brief mee als PDF .. besland of u stuurt een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende be;waarschrlft naar de Rijksdienst. voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, B004 DE Zwolk~. Bij een sciHI!lelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

directie Strah!gle 
divlslt~ Juridische Zttl«<m 
ltmm Destmu·lljke 
maatregelen 

Di1lum 
]{) IHJ\)IJ~;tu•; /()!/ 

Onze refenmtle 
NVWA/)011/6/Bl 
l /LOO~J7 
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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 /Q12-33 

201740679 

35519662 

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 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 & 
voedsel velligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 588

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 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 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. 

Divisie Con• ument a 
velligheld 
Laborator ium voeder· & 
voedselvelligheld 

D•tum beproovlngsrspport 
30 juli 2017 

Beproovln gsrspport 10 
NVWNTJ/20 l 7/Q12· 33 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q13-21 

201740683 

35519638 

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. 

Dlvl1le Con1ume nt & 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
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. wagcnlngen@vwa. nl 

Datum beproevlngsrapport 
31 j u li 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,073 

Meet
onzekerhel dl 

0,036 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de 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 get!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
m eetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Dlvl• le Con•unlent a 
v elligheld 
Laboratorium vooder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlnglriiPPOrt 
31 juli 2017 

Beproevingtrapport 10 
NVWA/T3/2017/ Q t 3·1t 
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Document 590

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 11 augustus 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: GEDEELTELIJKE opheffing bestuurlijke maatregel f ipronil 

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 verschillende locaties. Deze gedeeltelijke ontheffing zal gaan 
over kipnummer
U vraagt een gedeeltelijke opheffing aan voor de locatie met kipnummer
U houdt de dieren op de locatie met kipnummer 41973 in meerdere stallen: 

- Kipnummer in stallen 3 en 4 
Dit is of zijn de stal(len) waarvoor u ontheffing aanvraagt; 

- Kipnummer  stal 1, 2 en 5. 
Dit is of zijn de kipnummers waarvoor u geen ontheffing aanvraagt. 

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

Besluit 
Ik hef het verbod op het afvoeren, en in de handel brengen ten aanzien van de 
eieren van de locatie kipnummer 41973 uit de stallen 3 en 4 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 en de mest van de hiervoor genoemde stallen! 

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 kipnummer stallen 1, 2 en 5 waarvoor u geen ontheffing 
aanvraagt. 

Dit besluit treedt in werking op 9 augustus 2017 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
t eam Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharljncstngcl !>9 
351 1 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 /\11 Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

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

Onze referentie : 
NVWA/2017/6781 
17E0053 
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Toelichting 
U houdt pluimvee op de locaties met 

Aan uw bedrijf is een verbod opgelef)d op het afvoeren, in de llilndel en buiten 
Nederland brengen van pluimvee van uw bedrijf. Dit verbod is eveneens opnelend 
ten aanzien van de dierlijke producten, zoals eieren en mest afkornstifJ van het 
pluimvee van uw bedrijf. 

De aanleiding om deze maatregel op te leggen was het sterke vermoeden dat het 
pluimvee op uw bedrijf de schadelijke stof fipronil in zich op had nenornen. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat in de monsters van eieren afkomstig van de 
locatie met van het pluimvee uit stallen 3 en 4, geen, of een gehalte onder 
de MRL voor eieren (maximum residu limiet) van fipronil is aangetoond. 

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

Bij de beoordeling van de aanvraag bleek dat u kunt garanderen dat de eieren 
afkomstig van de bovengenoemde locatie uit de stal(len) waarvoor u ontheffing 
aanvraagt getraceerd kunnen worden op 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. 7 augustus 2017 

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

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

Verder blijft het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland 
brengen gelden voor het pluimvee en de dierlijke producten afkomstig daarvan uit 
de stallen 1,2 en 5 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 Slr<ttegle 
divisie Juridische :.-aken 
te<un nestuurlljke 
maatregelen 

Datum 
ll il\Hjt!Siw; ;_l()j I 

Onze referentie 
NVWAf;lOJ //6/BJ 
1 /HJO~d 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze bcs!issinq, kunt u binnen ws wt~ken na vcuendii1\J van dele brie! 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan de1e brief IS de veuc'nddalurn. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bUWihH·. 13ij een diOitiWI he/w<l<nsciH·ift 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 be;waarscl1rlft na;11 de IZijksdlcnst. voo1 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, B004 DE Zwolle. Bij een schrlftelljk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

dln!ctle StrateghJ 
dlvislt~ .lurldisciH~ zaktm 
team nestuul'lljke 
maat1·egehm 

Datum 
1 J illHju•>tw. JOl I 

Onze n~fm·entlt~ 
NVW/\j/01//fi/HJ 
I /FOO~d 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12 -22 

201740765 

35456278 

5 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 j uli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consumen t & 
v eiligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronii 

' Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

0,023 

Meet
onzekerheid1 

0,012 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie 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 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 verste. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meet onzekerheld 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 geheel . 

Divisie Consument llt 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvellig held 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngs rapport ID 
NVWA/T3/ 20 17/Q 12-22 
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Directie Handhaven 
Divisi e 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/T3/20 17 /QR2 -8 

201740757 

35456251 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consument 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

T 
F 
vwa.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
31juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_ A1113_ 05 (Q) 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,028 

Meet
onzekerheld1 

0,014 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
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 geêxpandeerde 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 geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 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 monst er voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Dlvls la Consument 81 
v alligheld 
Laboratoriunl voeder & 
vocd~cl vcillgheld 

D11tum beproevingnapport 
3 1 juli 7017 

Beproevingsnipport I D 
NVWNT3/2017/QR2-8 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /QR2· 9 

201740759 

35456331 

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

Divisie Consument a. 
ve lligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
31 j uli 2017 

Aantal paglm,•s 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Methode: RIKILT-RFS_A1113_05 {Q) 

Parameter 

Fipron il 

1 Legenda meetonzekerheid : 

Resultaat 

0,030 

Meet
onzekerheid1 

0,015 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel1 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k= 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
2 Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geêffectueerd In het interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de 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 beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel. 

Divisie Cons ument 111 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevingsnipport 
31 j uli 2017 

Beproevingsnipport 10 
NVWA/T3/2017/QR2-9 
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Directie Handhaven 
Divisie inspecti e 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnumm er 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori leil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 / Q12-24 

201740763 

35456315 

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 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· & 
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 
30ju112017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronil < LOQ 

' Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Conform 

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

Dlltum beproevlngsrllpport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/Q12-24 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorileil 
Minisrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12-23 

201740764 

35456294 

4 

27 juli 2017 

28juli 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.ni 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30jull2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

< LOQ 

Meet
onzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld Oordeel1 

mg/kg Conform 

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

Datum beproevlngsrnpport 
30 juli 2017 

Beproevlngs rapport JO 
NVWNT3/20 17/Ql2-23 
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Document 591

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie 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 schade lijke 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 dierl ij ke 
(bij)producten afkomstig daarvan. Indien u van mening bent dat in uw pluimvee 
en alle dierlijke (bij) producten daarvan geen fiproni l of fiproni l onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fiproni l- in-eieren/ f ipronil -vragen-en 
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Na .os..de.__. _ _

rs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van de divi~p 1e, onderdeel van directie Handhaven, van de 
~~ Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divis ie Inspectie 

Catharljneslngol !>9 
3!>1 1 GG Ut re hl 
Postbus 43006 
35110 /lfl Utrecht 

Contact 
Klantcont actcc ntrum 

T 0900-0388 
F 088 273 33 311 

Onze referentie: 
TRCNVWA/20 17/7009 
17E0053 



Document 591

Directi e 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 Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/ 2017 / Q19-7 

201741694 

35388658 

1,2,3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvl1lo Con1uma nt • 
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 beproovlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 591

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel' 

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

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

Dlvl1le Con1ument • 
velligheld 
Laboratorium vocdc• &. 
voedselvelligheld 

Datum beproevingtrapport 
8 augustus 20 11 

Beproevlng1rapport 10 
NVWNT3/20 l 7/Ql9· 7 
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Document 592

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscene van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof f iproni l. 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 fiproni l onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pronil- in -eieren/fiproni I-vragen-en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Drs. N.G. Maij 
Divisiehoofd van d · · te Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederfan edsel- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Inspeetic 

Catharlj ncslng I !>9 
3!> I I GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900 0388 
r 088 223 33 3 11 

Onze referentie : 
TRCNVWA/20 17/7009 
17EOOS3 



Document 592

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/Q19-13R 
Rectificatie NVWA/T3/20 17 /Q19-13 

201741701 

31871791 

3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument a 
velligheld 
Laborator ium voeder tl< 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevingsnipport 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 592

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zo ken 

W ettelijke 
norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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

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

Divisie Con1urncnt & 
velligheld 
L3bor3torlum voetlet & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng•rnpport 
16 augustu~ 2017 

Bcproevlngsrapport ID 
NVWNT31'0 ll IQ 19- 1 JR 
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Document 592

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 
Warenautorileil 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19-12 

201741700 

31871554 

2 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvlt le Con t umcnt 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.ni 

Datum beproevingnapport 
8 augustus 2017 

Aanta l pagina's 
2 
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Document 592

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
onzekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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) 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 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 zij n geheel. 

Divisie Consument a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvell igheld 

Daturn beproevlng1r11pport 
6 augustus 20 17 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/20 17/Ql9· 12 
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Document 592

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Ecollomische Zaken 

NVWA/T3/2017/ Q19-11 

201741699 

31871570 

1 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consumen t a 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 592

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de 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 vastgest eld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelij ke normen . 

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

Divisie Consument 6 
velligheld 
Laborotorlum voeder &. 
voedselvell igheld 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngs rapport ID 
NVWA/TJ/20 17/Q 19· 11 
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Document 592

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevi ngsra pport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min isterie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19-14 

201741702 

31871781 

4 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdenti fi ceerde 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 llo 
velligheld 
Laboratorium voeder tl< 
voedselvelligheld 

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

Cont11ctpersoon 

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

Datum beproevingsnippor t 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 592

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Resultaat 
Meet
on:zekerheld1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/ kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k•2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
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, geconsol ideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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 Con• umcnt & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beprocvlngsrapport 
6 8\10\ISlliS 20 17 

Bcprocvlngsrapport ID 
NVWNT3/20 17 /Q 19- 14 
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Document 593

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN met KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van de schadelijke stof fipronil. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de 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 dierl ijke (bij) producten daarvan geen fipronil of f ipronil onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op te laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen. Zie hiervoor 
https: //www. nvwa. nl/onderwerpen/biociden/fi pron il-in -eieren/fi pronil -vraqen-en
antwoorden-geblokkeerde-bed rijven . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
N eze: 

rs. N.G. Maij 
Divisiehoofd v an directie Handhaven, van de 
Nederlandse Vo - en Warenautoriteit 

directie HandtHw n 
divis ie I nspectie 

Cuthorljncslng<'l !)9 
3!> I I CG Ut recht 
Postbus liJOOG 
3!>40 1111 Utrecht 

Contact 
Klantcontactccntrurn 

T 0900 0388 
r 088 273 33 34 

Onze referentie: 
TRCNVWII/20 1 1/7009 
17EOOSJ 



Document 593

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Miuiscerie va u Economische Za keu 

NVWA/T3/2017 /Q23-4 

201741696 

31871642 

2 

2 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consume nt A 
velligheld 
Laborator ium voedor & 
voedselvelligheld 

Vl toe, gellouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagenin gen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Aantal paglnil's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 593

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronii n.a. 

1 Legenda meetonzekerheid: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minis1erie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingstactor 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 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwij kend . Onderzochte 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. 

Div isie Con•umant 11t 
velligheld 
LaiJoratorlum voodco 81 
vocdsclvelllgh~ld 

D11tum beprocvlngsr~tpport 
16 augustu ~ ~0 11 

Oeproevlng$rllpport 10 
NVWNT3/20 L7/Q23· 4 

Pagina 2 van 2 



Document 593

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/Q19-8 

20174 1695 

31871650 

1 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Cons u men t 11o 

ve lligheld 
Laboratorium voeder & 

voedselvelligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevln gsrapport 
8 augu stus 2017 

Aa ntal pagina 's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 593

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 
Meet

onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm 2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k E2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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 schriftelij ke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Div isie Con eu menl & 
v elligheld 
Laborotor Iu m voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlng•rapport 
8 augustus 2011 

Deproevlngwrt•pport JO 
NVWNTJ/20 1 7/Q19-8 
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Document 593

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 
Warenautor iteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19-9 

201741697 

31871634 

3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consumen t e. 
velligheld 
Laborator ium voeder & 
voedselvel ligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pag ina 1 van 2 



Document 593

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheid: 

Resu l t aat 
Meet 
o nzekerheid1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoritei t 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

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 
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 nonnen. 

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• u ment & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelli gheld 

Dat u m beproevlngsrr~pport 
8 augustus 20 J I 

Beproevln g srllpport ID 
NVWNT3/ 20 L/ /Q 19-9 
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Document 593

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 

Neder landse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Min isrerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19· 10 

201741698 

31871626 

4 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdent ificeerde 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 Con1ume n t 6 
velligheld 
Laboratorium voed er & 
voedsel velligheld 

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

Contactpersoon 

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

Datum beproev ingsn i pport 
8 augu stus 2017 

Aantal pagina 's 
2 

Pag ina 1 van 2 



Document 593

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld 1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul taat. 
2 Legenda Wet telij 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 geêffectueerd in het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheid van de met hode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie ConJum ent 6 
velligheld 
Laboratorium voodOl & 
voedsclvell lghol<l 

Datum beproevlngsrnpport 
8 augustus 20 J 1 

Beproevlngsrl'lpport ID 
NVWA/TJ/2017/Q 19· 10 
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Document 594

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 14 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

I nspecteurs 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 dierl ijke (bij)producten daarvan geen fiproni l of fiproni l onder de MRL 
wordt aangetoond kunt u een aanvraag indienen bij de NVWA om de maatregelen 
op t e laten heffen. Op de website van de NVWA staat vermeld waar u dan aan 
dient te voldoen . Zie hiervoor 
https: //www. nvw a. n 1/onderweroen/biociden/fi proni 1-i n-eieren/fi proni I-vragen -en
antwoorden -geblokkeerde-bedrijven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

De Staat ssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze: 

directie Hnndhrw on 
divis ie Inspcc llo 

Catharljncslngt'l !>9 
35 1 I GG Ut recht 
Postbu? 113006 
35110 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 773 33 3 '1 

Onze referentie: 
TRCNVWA/]0 1 ///008 
l7E0053 



Document 594

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 Ecor~onrische Zakeli 

NVWA/ T3/2017 /Q19-5 

201741674 

35377916 

1,2,3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Olvll le Conaume n t a 
velligheld 
Loborntorlum voed er & 
voedselvelligheld 

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

Contactperaoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 594

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil 0,017 0,0085 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
normz 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

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

Dlvl•lcs Con1umont a 
velligheld 
L3bor3lorlum voede• & 
vocdselveillghcld 

Datum beproovlng• repport 
8 augustus 20 17 

Beproevlngsrapp ort JD 
NVWNT3/20 l 7/Q l 9-5 
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Document 595

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 16 augustus 2017 
Betreft: Uitslag monsteronderzoek 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedse l- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN  met KIP-nummers monsters van mest 
genomen voor onder de aanwezigheid van de schadelijke stof fiproni l. Het 
NVWA-Iaboratorium heeft de monsters geanalyseerd. Bijgevoegd stuur ik u de 
uitslag van de monsteranalyse. 

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Namens deze : 

directie Hand hnven 
divisie Inspoelie 

Catharljncslng I !>9 
3!>1 1 CG Utrecht 
Postbus 113005 
3511 0 1111 Utrc ht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 311 

Onze referentie: 
TRCNVWII/20 17/7008 
17E0053 



Document 595

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/Q19-6 

201741693 

31828919 

4,5 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divis ie Con• umc nt a 
velligheld 
Laborat orium voed er 1'1. 

voedselvelligheld 

VItae, gebouw 12.:1 
Akkermaalsbos 4 
6708 WO Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wogenln g<>n 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevinganppor t 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 595

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,065 

Meet
onzekerheid1 

0,032 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm 2 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel3 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k= 2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid , 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' 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 Conaument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum be proovlng•n•pport 
8 augustus 7011 

Bcprocvlng~rllpport 10 
NVW NT3/ 20 1 7 IQ 19·6 
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Document 596

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum:4 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Uitslag monsteronderzoek eieren/mest/d ieren 17E0053 

Geachte heer/mevrouw, 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautorit eit (NVWA) hebben op 
uw bedrijf met UBN en KIP-nummer(s)  UBN  en KIP
nummer  UBN  en KIP-nummer UBN en KIP
nummer  UBN en KIP-nummer en UBN met KIP
nummer  monsters van eieren en mest en diermonsters van pluimvee 
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 telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

e Minister van Economisc e 
Namens deze

pectie, onderdeel van directie Handhaven, van de 
- en Warenautoriteit 

directie Handhaven 
divisie Jns poctlo 

Catharljncslngol !>9 
35 11 GG Utrecht 
Postbu5 t13006 
3540 flfl Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900· 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWII/2017/74 26/ l/(00!>3 



Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201746724-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 32156392 

Datum monstername: 30-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 01 

Datum monsterontvangst 31 -08-201 7 

Datum start analyse: 31-08-2017 

Product: kip 

l and van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde rasuilaten hebben uitsluitend betrekking op hel ontvangen, hierboven geldentitieeerde monster. 

Dlvlslo I oborotorla 
Afdollng Voodor- on vooduol 
volllghold & productvoiiiOhOit1 

Vltoo. Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706WB Wogonlngon 
Postbus 144 

6700 AC Wagonlngon 
WWWIWW!l nt 

Contoetpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwo wogonlngon@ vwa nt 

On1o Roforontlo 

?01 Non•·V·01·09 :>a11 l b 33 

Datum 

01.09·2017 

Bijlagen 

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



Document 596

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156392 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvet QuECilEHS mot LC-MS/MS 

Parameter Hcsu!taat 

amitraz (som) niet aannotoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuEChEI<S rnet LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat Wettelijke 
Norm (2J 

l)ivi~~lo l.a!Jorahl!in 

Afdolllll) Vondor- on vonthol 

Vrliii\)IHII!I /i. jHOdtH;lvolli\)IHJill 

DHhm\ 

0 1-0D-1'01/ 

011/ll Hof<uotllin 

Oordeel 1 ~ 1 

-------------- ---·---~ 

fipronil (som) niet aangetoond 0.005 mglkg 

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 

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

Parameter 

fipronif (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wellelijke 
Norm 121 

0.005 mglkg 

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

CONFORM 

Oordeel 1'11 

CONFORM 

Oordeel 14l 

CONFORM 

Dit rapport mag niet zonder vooralgaande schrifteliJke toestemming van het NV1NA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 3 



Document 596

l)iVi!iiO l,ilh01<111HÎi1 

Ardolill\) Voodol 011 vood;;.,j 

Vlllli\)1101(1 8. JIIOIIIU:Ivolliqlllilll 

DilhHII 

01-0H-:'01/ 

011/ll l{oli:runtlo 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN ,'111/•U;//·1 V <11 M ;'ÜI/ I'• !I 

?.) Legenda Wetttelijke Norm 
a- Maximale Limiet vastgesleid in Verordoning (EG) 1801/2006 !jeconsolideo1·do von;io 
IJ- Maximale Limiet vastgesteld in het Waronwetbosluit Beroidin9 on twhando!inn vanlnw!nsmiddnlün Artiknl12, tH:f:;to lid. 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c-- Maximale limiet vastgesteld in Rictltlijn (EG) 39G/200~i \)Oconsolideorde versie 

4) Legenda Oordeel 
Conform= Niet afwijkend. Ondorzochte mons\N voldoet, mkonino lwudnnd mol hot toopa;;:;ill!JS(If!hltld 011 do mnoton;:nk1lrhoid vnn do mothodo, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform:: Afwijkend Onderzochtn monster voldoot. rokoninu h<wl!ond mot hot toopassinqn!Jnblod nn du !lliHltO!Vnkwhoid van do melhodo, 
niet aan de wettelijke normen 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereprO<Iuceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 3 van 3 



Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisceric van Economische Zakeli 

Beproevingsrapport 201746726-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 32156405 

Datum monstername: 30-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 02 

Datum monsterontvangst 31-08-2017 

Datum start analyse: 31-08-2017 

Product: kip 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hiert>oven ge Identificeerde monster. 

Olvlslo I oborotorlo 
Ardollng Voodor- on voodool 
volllghold & productvolllohold 

VIIAO. Gebouw 123 
Akkonnn~~ t obos 4 
6708WB Wogontnoo" 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www nvwo nt 

Contactpersoon 

T
F
vwa.wagonlngon@vwo.nl 

Onzo Roforontlo 

2011401:>G.V010112017 1 ~33 

Datum 

01.09·2017 

Bij lagon 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schfijtelijke toestemming van hel fo.NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESU L T ATEN 

Monsternummer: 32156405 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van Fipronil in buikvet OuEChERS met TO-MS/MS 

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2l 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

fipronif (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2l 

0.005 mglkg 

Irtformatie over de gebruikte meetmethO<Ie(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd 

A!dnllnq Vnod01- on vonoh•il 

VHÎIÎ(jlloid 1). jH<ldl!r:tvnlli!)lloill 

DHI\1111 

01-0D-;JOll 

Or110 Holnronllli 

:•llll•lli/.•(,VOIO~I;'I!I/1', ti 

Oordeel (~l 

CONFORM 

Oordeel (~I 

CONFORM 

Oordeel 1~ 1 

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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l)ivii;in L;riHJ!alolia 

Afdolifl(J Vof:dm· Orl voOdi;ol 
voiliqlroid & productvoitiniH"!Id 

D~1lurn 

O'l·OH·?.017 

()!1/0 l~üfO!O!IIin 

BEPROEVINGSRESU L T ATEN ;>()! /.1(;/:'li V()! ()U ~'())I 1•, ., I 

?.) Legenda Wctttolijko Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in VeronJeninfJ (EG) 1081/2006 gocom>olidnenlo von>ie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bcreidin!J en behandelin(J van lovonsmiddolon Artikol1 ?., emste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
Maximale Limiot vnstgosteld in Ricllllijn {EG) 3961200~) goconsolideordo vmsio 

4) Legenda Oordcel 
Conform"' Niet (![wijkend Onderzochte monster voldoet, mkenin9 houdond mot hottoopnssin!J*i!JObiml en de mooton/ekedroid van de methode. 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform"' Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening hopdemi met het tonpnssin!JS(Jebicd en do meotonzekethoid van do meltlOdo, 
niet aan de wettelijke normcri 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kar~ door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worder~ opgevraagd. 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaarrde schriftelijke toestemmir~g van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheet 

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 laken 

Beproevingsrapport 201746728-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156413 

30-08-2017 

03 

31 -08-2017 

31 -08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen. hielboven ge1dentificeerde monster 

Olvlslo Lobomtorlo 
A fdoltng Voodor on voodsol
volllghold & tlrOd tJCtvoltlghold 

Vltoo, Gobouw 123 
Akkormnalsbos 4 
6706WB Wngonlngen 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www rwwo nl 

Contactpersoon 

T
F 070 757 32 99 
vwn wagonlngon@vwa nt 

Onto Referentie 

?0114Cn8-V.()I 00 ?017 15 33 

Datum 

01·09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zooder voorafgaande schrrttelijke toestemming van het ~A laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenziJ in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternurnrner: 32156413 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in buikvol OuEChEHS met LC··MS/MS 

Parameter Hesultaat 

amitraz (som) niet aanuotoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Arnitraz in !ever QuEChEHS met LC-MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet n;ulç)oloonc! 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees QuECI1ERS mot LC-MS/MS 

Divi:>in LaiHHalori<l 

Afdulin(j V01.tdor- On V()IHhol 

veili91luid & produclvoili(jlloill 

D;lhun 

Oi ·09·201 Y 

Onm RofoiiJil\io 

----------------------------
Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2J 

0.005 mglkg 

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

Parameter 

f1pronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (2J 

0.005 mgfkg 

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

Parameter 

ftpronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mgfkg 

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

Oordeel (4J 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemm1ng van het NWVA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 
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A!dlllio!J Voodor- on vombol 
voili!JIH!id & j)rpdrrclvoilinlmid 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

2} Logend a Weltlelijke Norm 
a" Maximale Limifll vastnosleid in Vmordoninu (FG) 11li31/200(i uoconsolirhwrdH von;ie 
b- Maximalo Limiot vastgestold in hot Wamnwelhosluit B(HOidill!J en hehandolill!J v;m luvonsmirMolon Arlik\rl ·t;.>, oon;\(r lid. 

zoals geèllectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c- Maximale Limiet vastgnsteld in Ricl1tlijn (EG} :1%1/00!i !JOCOnsolidoerdo vorslo 

4) Legenda Oordcel 

l)nlrHll 
01·0H-:J01/ 

Confonn"' Niet afwijkend OnderJochie mon:;tm voldoot. mkoninq houdond mol holtoup;rssinw>!Jolliml nn dn llHHllorr:nkmlmid van do mot!rodo. 
aan de weltolijke normen. 
Niet Conform o:: Afwijkend Onderzochte monster· voldoot, rekonln!J houdiJrul mol hot l<wpa~;sin!JS!JOili<~d on do !lllJo!orllokorlloid van do mothodo, 
niet nan do wettelijke nornwn 

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 taboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Ministerie van économisclre Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q19-7 

201741694 

35388658 

1,2,3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 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. 

Dlvlslo Consument lt. 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708 W6 Wageningen 
Postbus 144 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 v an 2 



Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Paramet er 
Meet -

Resultaat 
onzek erheld 1 

Fipronil 

' Legenda meetonlekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Min isterie van Economische Zaken 

W ettelijke 

norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordee13 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij In zijn geheel . 

Divisie Cons ume nt llo 
velligheld 
Laborutorlum voeder & 
voedselvelligheld 

Datum bcproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Beprocv lngsrapport I D 
NVWA/TJ/2017/Q t 9-7 

Pagina 2 van 2 



Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisceric van ëconomlschc Zakcrr 

Beproevingsrapport 201746714-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 32156456 

Datum monstername: 30-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 01 

Datum monsterontvangst 31-08-2017 

Datum start analyse: 31-08-2017 

Product: kip 

l and van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo Lobomtorln 
Afdeling Voodor- on voedsol 
volligheld & productvelligheld 

Vitae. Gebouw 123 
Akkermooisbos 4 
6706WB Wogonlngen 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngen 
www.nvwa nl 

Contactpersoon 

F 070 757 32 99 
vwa.wagenlngon@vwa nl 

Onze Referentie 

~174G714.V.()t .()G i'OI1 15 33 

Datum 

01-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het r-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheet 
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BEPROEVINGSRESUL TATEN 

Monsternumrner: 3215()4 5G 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van /\mitraz in builwol QuEChEHS mot LC.·MS/MS 

Pararneter Hesuilaal 

amitraz (som) niut ;wnuotoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van /\mitraz in lever OuEChEHS met I..C.-MS/MS 

Parameter Hnsultaat 

arnitraz (som) niet aann~:tooncJ 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees OuECI1ERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aannetoond 

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

l)lvi:>i1: I,:!IJoi<IIOiia 

A!dolill!) Voodor en vood!;ol 

V<liliqlloid X. productvnili!Jiwid 

DillWII 

01 ·0!1-/01 I 

Orl/ll l~otorontin 

------------------------------------
Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mglkg 

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

Oordeel (·ll 

CONFORM 

-------------------------·----
Parameter Resultaat 

fipronil {som) niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mglkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mglkg 

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NW</A laboratorium worden opgevraagd. 

Oordeel {o\l 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

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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Divi~Ü!i I aiHHoti!Jii;l 

Aldnlinn Voodor-on vondi;nl 
vnili!Jhoid .':'-- JHl.HhH;\voili!IIH1id 

Datum 
01-0H ;>OI'! 

On;f: f-\dmo1llln 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN ~'111/•Hl/1•1-V (\I (\<J .'Hl/ I!> :u 

2) legenda Wtltttolijke Norm 
a· Maximale Limiet vastges1old in Vororduninq (EG) 1HI\11200G !Jüconsolidflllnlo vor~;io 
b ·Maximale limiet va stucsleid in hot Wamnwothosluit Boruiclin!J 011 bol1andolino var\ h)V(H\1;middolol\ A1tiko112. tlülii\O lid. 

zoals geëffectueerd in hel interventiebeleid NVWA 
c · Maximalo Limiet vnstuesteld inl\ichtlijn (EG) 3%//.00!i nnconsolidmlrd•J V111si() 

4) Legenda Oordent 
Conform"' Niet afwijkend. Ondorzochto mom;lor voldont rekoninn lloud•md mothot hlopas~~ill!JS!JOIJiod on dn nwoh)lllllket!a:id van do mott\Od\), 
ann de wettelijke normen 
Niet Conform"' Afwijkond Ond(luochte monster voldon I, roknnill(l lloudollrl mul hot toopas~ill(JS!Jollind 011 do nwoton;ü!o.ortwirf van dtl md!mdn. 
niet aan de wettelijkenormen 

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, tenzij in zijn 
geheel 
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Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Mirriswric van ëconomischc Zakcrr 

Beproevingsrapport 201746716-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 32156448 

Datum monstername: 30-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 02 

Datum monsterontvangst 31-08-2017 

Datum start analyse: 31-08-2017 

Product: kip 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo LAbomlorio 
Ardollng Voodor- on voodsot· 
volligheld & productvolllghold 

Vlloo. GaiJouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6706WB Wagonln9on 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www.nvwo.ni 

Contactporsoon 

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

Onzo Roferentio 

?011467 16·V·01·00..2017 1533 

Datum 

01·09-201 7 

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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BEPROEVINGSRESULTA TEN 

Monsternummer: 321 !56448 

CHE01~WV643.v4 Bopalinq van Arnitraz in buil<vot QuFChEHS mot U>MS/MS 

Parameter l~esu!!nat 

amitraz {som) 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amilraz in lovor OuEChEF{S met LC-MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet aanoetoond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mglkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mglkg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) niet aangeloond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Uivhil! l al)l)wlotia 

Afdolino Vondm nn VO!Hllool 

Vllili\jlHJid ti. prodiiciV!lÎii\)l\!lÎ!I 

(}<JilHll 

0 I ·0\l·/01/ 

Ot\lll H:o!l:11HI!io 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel (41 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Pagina 2 van 3 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming var~ het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijr'l 
geheel 
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IJivhioJ !.illllll<l!Oiia 

Afdoliri!J Voodol · ol!l vowb·;nl 
voiliijlloid & piolluclvüili~tiHJill 

Dnhuil 
()j.()\) ~011 

Oo:o l~ofmonlin 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

2) Legenda Weillelijke Norm 
a· Maxim<Jio Limiet V<lSI(Jcsleld in Vomrdoninn {E:G) 'HlB1/?00(\ neconsolidon•do vo1siu 
b · Maximalo Limiet vastnosleid in hot Waronwotbnsluit Boroldinq on hollarHioliii\J van hJV!liiSilliddolon Arliknl1 ~. •:orsto lid, 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c ·Maximale Limiet vastgnstnld in Hichllijn (EG) :NW/.ODr> nnconsolidnmdn vm~;in 

4) Legenda Oordeel: 
Conform::: Niet afwijkend Ondorzocllle monstm voldooL wkoninH howlend molll<lllonpa~;!;inn~>\J!)!Jit':d (:11 do mooton:okorhoid van do molhodo. 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform::: Afwijkend Ondorzocllto monstor voldoot. rokonill!J houdend mot 1\ollonpa;;siii!JS!Jübiod on dn nH~nton:nkwlwid v;m dn mothodo. 
niet aan de wettelijke norn1e11 

Informatie over de gebruikte meetmethode{n) kan door de opdrachtgever bij het NV# A laboratorium worderr opgevraagd. 

Dit rapport mag rriet zorrder voorafgaande schriftelijke toestemmirrg van het NV# 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 
Mi11iscerie va11 t:conomisclle Zakeli 

Beproevingsrapport 20174671 9-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

32156431 

30-08-2017 

03 

31-08-2017 

31-08-2017 

kip 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uilsluitend betrekking op hel ontvangen, hierboven geldentificeerde monster 

Olvlslo Loborotorla 
Aldotlng Vootlor- on voodsol
volllghOid & pro<Juctvotlighold 

Vltoo. Gobouw t 23 
Akkorm!lolsbos 4 
6708WO Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
wwwnvwa nl 

Contactpersoon 

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

Onze Rororontio 
20114671Q-V.Q1-09 201115 33 

Datum 

01-09-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dil rapport mag niet zonder v()(){afgaande schriftelijke toestemming van het tNWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternummer: 32156431 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Arnitraz in buikvot OuEChEHS mot LC>MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niot iliUlÇJO\oond 

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

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niot mmç]otoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees OuECI1ERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm m 

0.005 mg/kg 

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

Afd•Jilll~l Voodor ()rl vood~;ol 

VOiiÎ~JIIIlÎd & jHOdliC\voiiÎijiHJid 

{),•j\11111 

OlOH/011 

On;o l~ohJIOII\in 

;•01 /<I<• lW V (11 Cl\1 .'OI/ I'> 'I I 

·----·--·-·---

Oordeel V·l 

CONFORM 

------
Parameter 

fipronil {som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mg/kg 

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

Oordeel (41 

CONFORM 

Oordeel (~l 

CONFORM 

Dit rapport mag niet ;:onder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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Document 596

I )lvi~:lo I,HIIO! iiiOriil 

Aldolinq VoodiH- on vond:;ol 
wili!JIH!Îd /). pindiiG\VOili!JIIrHd 

l)iiiUill 

01 0\J-/()1/ 

01110 HolniOIIIÎil 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN ;•o 11·11•1110 V 111 11!1 :'OI/ I~> .l:l 

2) Legond,1 Welllelifko Norm 
a· Maximalo Urnint vastnosleid in Voronlüninn ([G) 11lll"l/2000 unconsollduonJu von;io 
b · Maximalo Umio\ vasll)nslokJ in hol Wawnwo!lw~;lui\ Boroidin!J on bohandolill!J vaniMunsmiddolon A1\ikol1 il. oo1sln lirl. 

zoals geëffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
c" Maximale Limiot vasl\)OSlold in l~icllllijn (U.1) :l!JG/200!i !JeconsolidliOrdo Vlll:;io 

4) Legenda Oordeol 
Conform"' Niot afwijkend Onder/ochln monslur voldoet, rokoninq houdond mul holloopas:;in\)S!JOhiüd ün du I!Hmton10kmhold van rk1 mnlhodo, 
aan de wc\\clijko normen. 
Niot Conform"' Afwijkend. Onderzochte monstor voldool, r(~kOilÎn(J houdf!rulmnl hottO!Jpa~;~;innsunbio(l on do rnoot()(VokOihoid van diJ mothodo. 
ninl aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebruikte meetmethode([)) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium 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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Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wagonlngon 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warennutoritcil 
Minisreric va11 Economische l(lken 

Beproevingsrapport 201746721-V-01-09-2017 15:33 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 32156421 

Datum monstername: 30-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 04 

Datum monsterontvangst 31-08-2017 

Datum start analyse: 31-08-2017 

Product: kip 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

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

Dlvlslo Lobomtorlo 
Afdollng Voodor· on voo<lsol
volllghold & productvolllghold 

Vilao. Gobouw 123 
Akkermooisbos 4 
6706WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wagonlngon 
www nvwa nt 

Contactpersoon 

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

Onze Relerontie 

2017467?1·V·01.00.20111S 33 

Datum 

0 1·09·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 3 
Dit rapport mag niet zonder vooralgaande schriftelijke toestemming van het fo.NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheet 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 32156421 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Arnitraz in buikvet ()uEChEHS rnot LC..MS/MS 

Parameter Hesuitnat 

amitraz (som) ninl aanoetoond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in lever QuEChFHS rnot LC.-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz {som) niot <WWJCioond 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van Amitraz in vlees OuECI1ERS met LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niet aangetoond 

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

Parameter 

ftpronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm l~J 

0.005 mglkg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm 121 

0.005 mg/kg 

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

Parameter 

fipronil (som) 

Resultaat 

niet aangetoond 

Wettelijke 
Norm (21 

0.005 mglkg 

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

!)ivi~;tn (_;tlHH;tlotia 

Ahloll!lH V0111!01 en VOüd:;ol 

voililJltoid & JHlldltC!voilil)ll<lÎ<I 

Da\lll!l 
01-0lJ-:J()t/ 

On1o l~r:lorotllin 

Oordeel ("J 

CONFORM 

Oordeel 141 

CONFORM 

Oordeel (~I 

CONFORM 
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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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AldDiinq Voodw on voi'nbiJI 
V<illi!JIHlld /i. pr<Hl11Ctvoiliut111id 

D;lllllll 

01 O!l ·?Oi I 

0111() fl:of<IIIJIIIIO 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

2) legenda Wolltelijko Norm 
a· Maximale Limiet va~;tgiJ:>\old in VwoldüllÎI\!) (EG) 'lllt\1/2000 qnülll!;olidotlldn Vl!l~;io 
b ·Maximale Limiet vasi\)O!;\old inlwt Warenwetbosluit 130ioidin!J OllllOilaiHlofinq vanlovon:;middolon Altikol i/., oo1sto lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA 
"Mnxinmto Limiot vastnesleid in l~ichtlijn (EG) :1%/?.00~i qocon~;olidüüidn vot:;lo 

4) Legenda Oordool 
Confonn"' Niet afwijkond OnderJ.ochtn monstor voldoot, mkonill(J houdnnd lll(il hot toopa:;:;in!Jsoohiod on do m<HJtotvekodl<'iid van do mnUu\do, 
aan de wettelijke nonnen 
Niet Conform"' Afwijkend. Ondorwchto mon:>ler voldoet, w!wnino 1\oudoi\(J met hottoopassinusoobied on do nuwton1nkodwid v;m do nmtl!odo, 
niol aan de wellelijke normnn 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hel NVNA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, teilzij in zijn 
geheel 
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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 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Q19-8 

201741695 

31871650 

1 

2 augustus 2017 

2 augustus 20 17 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument e. 
v elligheld 
Laboratorium voeder & 

voedselvelligheld 

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

Contact persoon 

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

Datum bep roevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoritei t 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheid 

mg/kg 

Oordeel1 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k • 2 bij de berekening van de gel!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 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 voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproeving sni pport 
8 augustus 2017 

Bcprocvlngsrapport I D 
NVWNT3/ 2017/Q l 9·8 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q23-4 

201741696 

31871642 

2 

2 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Olvl1le Con• umcnt a 
velligheld 
Laborotoriurn voeder & 
vocdsclvclllohcid 

Vitoc, ocbouw 1n 
Akkermaalsbos 4 
6708 WB WIIQCningen 
Postbus 1.44 
6 700 AC Wageningen 
www.nvwa. nl 

Contactpersoon 

T
F
vwa. wagenlngen@vwa.nl 

Datum bcproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- c 11 

Warcnautorileil 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Oe NVWA oebrulkl een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resul taat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform m Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • 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 111 
velligheld 
Laborotorhun voeder & 
voedGelveiligheid 

Datum beproevlngsrapport 
16 augustus 2017 

Beproevlng•rapport ID 
NVWA/T3/20 17/Q23-4 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mirriscerie van cCOIIOIIIische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q19-9 

201741697 

31871634 

3 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvl• lc Consument a 
velligheld 
Loboratorium voeder & 
voedselvell 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.wagenlngen@vwa.nl 

Datum beproevlngsrapport 
8 augustus 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 
Meet 
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
WarcnaulOri tcil 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
nor m 1 Eenheld 

mg/kg 

Oordeel ' 

De NVWA oebrulkt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de ge~xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals gei!ffectueerd In het Intervent iebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform m Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform • 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 
I aborotorlum voeder & 
voedselvell igheld 

Daturn beproevingsnipport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNT3/20 l7/Q 19·9 

Pagina 2 van 2 



Document 596

Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Sta lnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start ana lyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederl andse Voedsel- en 
Warenaulori tcil 
Mi11is1erie VGII cCOIIOIIIiSclle Zakeli 

NVWA/T3/2017/Q19-10 

201741698 

31871626 

4 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

2 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument & 
vell igheld 
Laboratorium voeder & 
voedselveiligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 

6708 W6 Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

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

Datum bcproevlngsrapport 
8 augustus 201 7 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet -

Resultaat 
onzek erheld1 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Ncdcrl andsc Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm~ 

Eenhe ld 

mg/kg 

Oordeel ' 

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

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

Divisie Consument a 
velligheld 
I ~boratorlurn voeder & 
voedbelveiligheid 

Datum beproevlng srapport 
8 augustus 2017 

Beproevlngsrapport I D 
NVWNTJ/2017/Q 19· 10 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nedcrl;mdse Voedsel- en 
Warenautoriteil 
Minisreric van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201746090-V-30-08-2017 16:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 31826120 

Datum monstername: 28-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 1 

Datum monsterontvangst 28-08-2017 

Datum start analyse: 29-08-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven gel'dentificeerde monster 

Dlvlslo Loboratoria 
At<lollng v oouor- on voodsol
volllghold & produclvolllghol<l 

Vllao, Gebouw 123 
Akkormonlsbos 4 
6706WB Wagonlngen 
Postbus 144 
6700 1\C Wagonlngen 
www.nvwa.nl 

Contactporsoon 

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

Onze Rolerentie 

2017•16000-V-30 011-2017 16 30 

Datum 

30-08-2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 31826120 

CHE01-WV649.v4 Bc~paling van bestrijdingsmiddol OuEC!lFRS !ll(-)t TO··MS/MS 

Parameter l~csul\aal Meeloll·· Wellelijke Oordeel 1"11 

zekerheid PJ Norm lil 

fipronil (som) O.OHJ mglk~J ± 0.010 mgtk!J NU:l CONFOI~M 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bcstrijdingsmicJdel QuEChERS rnnt LC-MS/MS 

Parameter Resultaat 

amitraz (som) niot aangetoond 

~~~- ,,,,,_, ___ _ 
1) Legenda Meetonzekerheid 
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 Artikol12, eerste lid, 

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

4) Legenda Oordeel 
Conform"' Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening IlOlidend 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 o~er de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd 
Dit rapport mag niet zonder ~oorafgaande schriftelijke toestemming ~an het NVWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenz.ij in z.ijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q12-4 

201740693 

35375662 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder et 
voedselvelligheld 

Vitae, gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 

6706 WB Wageningen 
Postbus 144 

6 700 AC Wageningen 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T
F
vwa.wagenlngcn@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
30jull 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fiproni l 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resu ltaat 

0,012 

Meet
onzekerheld1 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

W ettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 biJ de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van hel 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Urnlel 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 Urnlet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
' Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend . Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Lnborutorlum voeder 8o. 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 lull 2017 

Bcprocvlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/Q 12-1\ 
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Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Miuisceric va u f:conomiscllc Zake u 

Beproevingsrapport 201746091-V-30-08-2017 16:30 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 35367435 

Datum monstername: 28-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 2 

Datum monsterontvangst: 28-08-2017 

Datum start analyse: 29-08-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op hel ontvangen, hierboven ge Identificeerde monster 

Olvlslo LAborotorlo 
Afdeling Voodor on voodsol· 
volligheld & productvoillghold 

Vlloe, Gebouw 123 
Akkermooisbos 4 
G706WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngon 
www nvwa nl 

Contactpersoon 

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

Onzo Roforonllo 

201148001·V·30-08-201116 30 

Datum 

30.08·2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder vOOlafgaande schriftelijKe toestemming van het 1-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd or verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 3536743() 

CHE01-WV649.v4 Bepaling vcm bostrijdinqsmkldel C)tJFCilEHS mnt TQ··MS/MS 

Parameter [~(~sultan\ Meet on" Wellolijko Oordeel 1'11 

1.ekerheid "' Norm (:•) 
---·-··-····--~·~ 

fipronil (som) 0.01"! lll\jlkg ± O,OO'J mgtkg O,OO(i mgtkn NIET CONf'-OI"{M 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddel QuEChEHS rnel LC··MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

arnitrnz (som) niet aangetoond 

1) Legenda Meetonzekerhoid· 
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 behnndeling van levensmiddelen Artikel12, eerste lid. 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale Limiet vnstgesteld 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 mel!lode, 
aan de wettelijke normen 
Niet Conform= Afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toernssingsgebied 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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Directie Handhaven 
Divisie Inspect ie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvan gst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miuisterie van Ecouomisclre Zake u 

NVWA/T3/20 17/Q12-3 

201740701 

35375697 

stal 2 

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. 

Olvlslo Consument & 
velligheld 
Laborotorlum 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 bcproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,013 

Meet
onzekerheid' 

0,0065 

Nederlandse Voedsel - en 
Warenautori tcil 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel3 

Niet conform 

De NVWA gebru ikt 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 Cons ument 111 

vell igheld 
Laborator ium voeder & 
voedsolveiligheid 

D;~tum bepr oevlngsr llpport 
30jull 2017 

Beproevlngsrz•ppor t I D 
NVWNT3/2017/ Q12-3 

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 
Minisceric van Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201 7461 18-V-30-08-201716:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35462854 

Datum monstername: 28-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 29-08-2017 

Datum start analyse: 29-08-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

Oe gerapporteerde resukaten hebben uitstuitend betrekking op het ontvangen. hierboven geldentitieeerde monster. 

Divisie Laboratoria 
Afdeling Voeder· on voed sol· 
velligheld & productvolllghold 

Vllae. Gebouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wageningen 
Postbus 144 
6700 AC Wagoningon 
www nvwa nl 

Contactpersoon 

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

Onze Relerentie 

201746116·V·J0.0&-2011 16 30 

Datum 

30·08·2017 

Bijlagen 

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

Monsternummer: 35462854 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bostrij<linqsmicldel QuEChEFlS met TQ-MS/MS 

Parameter Hesuitaal Meeton- Weilolijke Oordeel 1'11 

zekerheid 111 Norrn UI 
.................. :.· .. :: .......................................•............. 

flpronil (som) 0.032 mnlkg ± 0,0'16 rnglkg o.OO!i mnlkn NIFI CONFOHM 

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

Parameter Resultaat 

-·-··-····-··---··---

amitraz (som) niet a<lngetoond 

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

2) Legenda Weltlelijke Norm: 
a- Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolideerde versie 
b- Maximale Limiet vastgesteld in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Artiko112, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het interventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vastgesteld in Richtlijn {EG) 39612005 geconsolideerde versie 

4} Legenda Oordeel: 
Conform= Niet af\vijkend Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform"' Af\vijkend Onderzoct1te monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de meUmde, 
niet aan de wettelijke normen 

Informatie over de gebf1Jikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het NVWA laboratorium worden opgevraagd. 

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tN\NA taboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 

Pagina 2 van 2 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chem ie 

Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q13-23 

201740697 

35456691 

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 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. wagenlngcn@vwa.ni 

Datum beproevlngsrapport 
31 juli 2017 

Aantal p:~glna's 
2 
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Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC- Methode: CHE01- WV649 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,012 

Meet
onzekerheld1 

0,0060 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori tei t 
Ministerie van Economische Zake u 

W ettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekkingstaeter 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 c 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 beproevingsrapport mag niet zonder voorafgaande schrtttelijke toestemming van het NVWA laboratorium gereproduceerd, 
gepubliceerd of verdeeld worden; tenzij in zijn geheel. 

Divisie Consume nt & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Dlltum beproevingsnipport 
31 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWNTJ/2017/Q 13-23 

Pagina 2 van 2 



Document 596

> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVVVA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Mi11isceric va11 Economische Zaken 

Beproevingsrapport 201746208-V-30-08-2017 16:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280903 

28-08-2017 

1 

29-08-2017 

29-08-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVVVA 

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

Divisie Laborotc rin 
Afdeling Voodor on voodsol
volllghold & productvollighoid 

Vitae, Gebouw 123 
Akkormuolsb06 4 
6700WO Wugoningon 
Postbus 144 
6700 AC Wogoningon 
www.nvwa nl 

Contactpersoon 

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

Onze Roferontle 

201740208·V·J0.06.10\7 16 30 

Datum 

30·08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder vOO<afgaande schrillelijke toestemming van het t-NWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden. tenzij in zijn 
geheel 



Document 596

t>ivi:;in l,ili)Ofill<lflil 

A!doiiii!J Vondn1 en vonrhnl 
V1!Îiiqlwid ({. IHO<IIiGIVOili!]ll1li11 

IJ<ilwll 

:!0-0B-:Wl/ 

011/0 F~ofoiOIIIio 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35280903 

CHE01-WV643.v4 Bopa!inn van bestrijdinnsrnidclel QuEChERS mot LC.·MS/MS 
························ 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) ni0! aanuotoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bcslrijclingsmiddcl QuEChEF~S met TQ-MS/MS 

Parameter F<esultaat 

f1pronil (som) <LOQ 

--~----~------------

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Wettelijke 
Norm m 

0,005 lll(jlkg 

Oordeel ('IJ 

CONFORM 

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

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

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

4) Legenda Oordeel 
Conform::: Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen 
N'1et 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 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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Directie Handhaven 
Divisi e 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 
Warcn~JUtoritc it 

Miuis1erie vn11 ëcouomische Zakeli 

NVWA/T3/2017 /Ql2· 2 

201740638 

35517755 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Olvl1lo Con1umcnt 8t 
ve llighe ld 
I u ho• ato•lum voeder & 
vo~dsclvcllighcld 

Vlluc, gellouw l 2J 
Akkermooisbos 4 
6108 Wil Wageningen 
PObtliU~ 144 
6/00 AC Wageningen 
www.nvw&.ni 

Contactpersoon 

T
F
vwa.waoeningen(l!)vwa.nl 

Datum beprocvlngsrapport 
30 jull 20 l7 

Aantal paglno's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld1 

Fipronil < LOQ 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Miniscerie va11 Economische Zaken 

Wettelijke 

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 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 nonnen. 

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

Divis ie Cons ument a 
velligheld 
lauoratorium vo<·dcr & 
voedselvelligheld 

Dl'ltum bep roevlngsrllpJlOrt 
30 juli 2017 

Beproevlngllrllpport I D 
NVWNTJ/2017/Q 12·2 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit 
Millisteric va11 ëcorromische Znkcrr 

Beproevingsrapport 2017 46206-V-30-08-2017 16:30 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 35280890 

Datum monstername: 28-08-2017 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 2 

Datum monsterontvangst 29-08-2017 

Datum start analyse: 29-08-2017 

Product: ei 

Land van herkomst: Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend belrekking op het ontvangen. hiert>oven geTdenlificeerde monster 

Dlvlslo Loborutortn 
A fdeling Voodor· on voodaal 
volllghold & productvolllghold 

Vlt1.10, OoiJouw 123 
Akkorrnoolsbos 4 

6706WO Wooonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wogonlngen 
WWWIWWO lll 

Contoclporsoon 

T
F 070 757 37 90 
vwo.wogonlngon@vwo.ni 

Onze Reforonllo 

Datum 

30·08-2017 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 
Dil rapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het INWA laboratorium gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijn 
geheel 
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/\ldolinq Vond!)(· llll VOf!d!;ol 

V(Jiltultoid & JHodu~:tvntliqiHlid 

Dillwtt 

:l0-0/l-:i()j' 

Ott/O l~ohulltlllo 

BEPROEVINGSRESULTATEN 

Monsternumrner: 35280890 

CHE01~WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddol OuECitEHS rnot LC-·MS/MS 

Parameter Hesuitaal 

amitraz (som) niet nanqotoond 

CHE01-WV649.v4 Bepaling van bestrijdingsmiddol QuEC11EHS rnot TCl··MS/MS 

Parameter Hesuitaal Mecton- WeHe!ijke Oordeel 1'11 

zekerheid liJ Norm Ut 

fipronil (som) 0.011 nl~)lk!J j: O,OOG mglkU NI[T CONFOHM 

1) Legenda Meetonzekerheid: 
De NVWA gebruikt een dekkingslador k"'2 bij de berekening van de geGxpandeerde meetonzekerheid van hel gerappor1eerde resullaal. 

2) Legenda WGt!lelijke Norm: 
a- Maximale Urniet vaslgesleld in Verordening (EG) 1881/2006 geconsolirloerde versie 
b- Maximate limiet vastgesteld in het W<Henwelbesluit Bereiding en behandeling Wln levonsmiddelen Artikol12, eerste lid, 

zoals geêffectueerd in het inlerventiebeleid NVWA. 
c- Maximale limiet vastgesleid in Richtlijn (EG) 396/2005 geconsolideorde versi(l 

4) Legenda Oordeel: 
Confom1"' Niet afwijkend_ Onderzochte monsler voldoe!, mkGning houdend mei hettoepnssingsuebied en de meetonzekerheid van de methode, 
aan de wettelijke normen. 
Niet Conform"' Afwijkend. Onderzochte monster voldoet. rekening houdend met het toepassingsgebied en de meetonzekerheid vnn 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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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 
WarenauLOriLeiL 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017/Ql 2-1 

201740639 

35517739 

 

2 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

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

Divisie Consumen t 11t 
v elligheld 
Laboratorium voeder 1'.1 
voedselvelligheld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaalsbo~ 4 
6706 WB Wageningen 
Postbus Jo\4 
6 700 AC Wageningen 
www.rwwn.nl 

Contactpersoon 

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

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

At111ta l pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 
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BEPROEVI NGS RESULTATEN 

GC- Methode: CHE01-WV64 9 v3 

Parameter 

Fipronil 

' Legenda meetonzekerheld: 

Resultaat 

0,01 2 

Meet
onzekerheid' 

0,0060 

Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Miniscerie van Ecorromisclre Zaken 

W ettelijke 
norm 1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeell 

Niet conform 

De NVWA gebruikt een dekklngsfactor k• 2 bij de berekening van de gel!xpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resul taat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) l BBl/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In hel Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art ikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Urnlel 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 hel toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, niet aan de wettelijke normen. 

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

Dlvl•lc ConSUillOnt & 
v elligheld 
I ubor Olor lulll VO\'d('o & 
voedselvelligheld 

DMum bcproov lng srnpJJOrt 
30 Juli '0 17 

Ooprocv lngs r apport 10 
NVWNTJ/20 17/Q t 2· 1 
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> Retouradres Postbus 144 6700 AC Wageningen 

NVWA Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Minisrerlc van Economische Zakeli 

Analyserapport 201746207-V-31-08-2017 17:54 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stalnummer: 

Datum monsterontvangst: 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35280874 

28-08-2017 

2 

29-08-2017 

29-08-2017 

mest 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

De gerapporteerde resu~aten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen. hierboven geldentlficeerde monster. 

Dlvislo Loborutorlo 
Afdollng Voodor- on vooduol 
volligheld & produclvolllghold 

Vllao. Gobouw 123 
Akkermaalsbos 4 
6708WB Wogonlngon 
Postbus 144 
6700 AC Wooonlngon 
www rwwo nl 

Contaclporsoon 

T
F 070 757 3~ 09 
vwa.wagonlngon@vw!l.nl 

Onze Roforonlio 

20114&207.V·31-06-il0171/ bol 

Dalurn 

31·08·2017 

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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ANALYSERESULTATEN 

Monsternummer: 35280874 

CHE01-WV643.v4 Bepaling van bestrijdingsmi<ltlol QuECiliCF~S rml LC··MS/MS 

Parameter Hesuitaal tnJ 

amitraz. (som) 0.31 ml)fkg 

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

Parameter Resultaat 

fipronil (som) 0.047 mg/kg 

1) Legenda Meetonzekerheid: 

Meeton
zekerheld l1l 

± 0,024 mg/kg 

!)lvi•;to l,i!lllttaliHiil 

Aldolitl!l Voodm Oll VO()Ihul 

vnllt!]IHtillli. j!IIIIIUC!VoililjiHlid 

l)atwn 
:!1-0ll-101 1 

On:n l~<:huonli11 
.'UII•I<i/<11 V .11 Otl /OI I I/ '••I 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor k=2 bij de berekening van de geëxpandeerde meetonzekerheid van het gerappor1eerde resultaat 

6) Legenda amitraz: 
amitraz aangetoond, indicatieve waarde 

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

Dit rapport mag niet zonder voorafgaande schrifteliJke toestemming vafl het NVWA laboratorium gereproduceerd. gepubliceerd of verdeeld worden, tenzij in zijr'l 
geheet 
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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 /Jcorromische Zakeli 

NVWA/T3/20 17 /Q23-5 

201741546 

31796523 

Stal 1 

1 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Dlvl1l c Conl ome nt lla 
v ellighe ld 
Lobor alorlurn 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.waoenlngen@vwa.ni 

Datum bc proc v lngsrapport 
1 september 2017 

Aantal pagina's 
2 

Pagina 1 van 2 



Document 596

BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid' 

Fipronii n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
normz 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel 3 

Conform 

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

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

Divis ie Consument llo 
velligheld 
Laboratorium vocd<'r & 
vocdselvcllig locld 

Datum bcprocvlng&riiPilOrt 
L september 20 17 

ocprocvlng5rnpport 10 
NVWA/T3/2017/Q23-5 
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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 chem ie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori leil 
Minislerie van Economische Zaken 

NVWA/T3/2017 /Q23-6 

201741549 

31796541 

Stal 2 

1 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument a. 
v elligheld 
Lnhorolorlum voeder & 
voodsclvclllghold 

Vllac, 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 beproevingsnipport 
1 september 2017 

Aantal pagina's 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v4 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheld 1 

Fipronil n.a. 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

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

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

Divisie Cons ument & 
velligheld 
l oborotor lum voeder & 
voedsolveil igheid 

Dtt tum bepr oevlngsrnpj>Ort 
1 september 20 17 

Dcproevlngsrapport I D 
NVWNT3/2017/Q73· 6 
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Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemi e 

Nederlandse Voedsel- en 
WarcnauloriLeit 
Minimrie van Economiscl1e Zaken 

NVWA/T3/2017/Q23-7 

201741552 

31796566 

 

Stal 3 

1 augustus 2017 

8 augustus 2017 

8 augustus 2017 

mest overig 

NL 

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

Divisie Consument 8o 
volligheld 
L~borotorlun• voeder & 
vocdsclvclllghrld 

VItae, gebouw 123 
Akkermaolsbo~ 4 
6708 WB Wooenlngcn 
Postbus 144 
6700 AC W~gcnlngcn 

www.nvwl'.nl 

Contactpersoon 

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

Datum bcprocvlngsrapport 
1 september 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01- WV649 v4 

Parameter 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld : 

Resultaat 

n.a. 

Meet
onzekerheid' 

Nederlandse Voedsel- en 
Warcnautorilci l 
Mi11isrerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm1 

0,005 

Eenheld 

mg/kg 

Oordeel' 

Conform 

De NVWA gebruikt een dekkingsfactor ka2 bij de berekening van de geêxpandeerde meetonzekerheld van het 
gerapporteerde resultaat. 
' Legenda Wettelijke norm: 
a) Maximale Limiet vastgesteld in Verordening (EG) 1681/2006, geconsolideerde versie. 
b) Maximale Limiet vastgesteld In het Warenwetbeslult Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, 
zoals geëffectueerd In het Interventiebeleid NVWA. 
c) Maximale Limiet vastgesteld In Verordening (EG) 396/2005, geconsolideerde versie. 
3 Legenda Oordeel 
Conform = Niet afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
meetonzekerheld van de methode, aan de wettelijke normen. 
Niet Conform = Afwijkend. Onderzochte monster voldoet, rekening houdend met het toepassingsgebied en de 
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. 

Dlvlfle Consument 11t 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
vo~dbol vclllghcld 

Datum bcprocvlngsrllpport 
1 september 2017 

Ocprocvlngsrapp ort ID 
NVWA/T3/20 I 7/Q23· 7 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 11 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: ontvangst leghennen en handhaven afvoerverbod 

Geachte heer/mevrouw, 

U staat geregistreerd als pluimveehouder onder UBN en KIP-nummer 

Naar aanleiding van monsteranalyse van monsters van eieren of mest van 
pluimvee van uw bedrijf waarbij is gebleken dat een gehalte fipronil is aangetoond 
in deze monsters is aan uw bedrijf het verbod opgelegd om pluimvee en de 
dierlijke (bij) producten afkomstig van uw pluimvee van uw bedrijf af te voeren, in 
de handel te brengen en buiten Nederland te brengen. 

U heeft op 06 september 2017 in totaal 28.300 opfokhennen ontvangen afkomstig 
van het bedrijf en  gevestigd 

te  UBN en KIP-nummer Net als 
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 het dierenwelzijn in het gedrang 
komt als de dieren te lang op dit bedrijf blijven is aan dit bedrijf een ontheffing 
verleend voor de afvoer van opfokleggen naar uw bedrijf. 

U heeft aangegeven dat de aangevoerde dieren worden geplaatst in stal 5 op uw 
bedrijf. Dit betreft een lege stal waarvan de kippen op 04 augustus jl. zijn gedood 
en afgevoerd. 

Sta/3 en 4 
Ten aanzien van de opgelegde maatregelen op uw bedrijf is alleen het 
afvoerverbod van eieren afkomstig uit de stallen 3 en 4 opgeheven. Het 
afvoerverbod ten aanzien van het pluimvee op uw gehele bedrijf geldt nog altijd. 

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/2017/7821 
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Stal 5: handhaven afvoerverboden 
Nu u nieuwe dieren heeft geplaatst in stal 5 houdt dit in dat het eerder aan uw 
bedrijf opgelegde afvoerverbod ook van toepassing is op deze nieuw aangevoerde 
dieren en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten, zoals eieren en mest. Dit 
houdt in dat, zolang er geen monsteruitslagen kenbaar zijn van het door u 
gehouden pluimvee, de eieren en de mest van het pluimvee, het verbod op het 
afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen van dat pluimvee, de eieren 
en de mest uit stal 5 blijft gelden. Dit geldt naast de andere afvoerverboden die 
nog op uw bedrijf van toepassing zijn. 

De Minister van Economische Zaken, 
N 

·d' .... , .
... 9rnens eze. 

("l.O. 

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

directie Handhaven 
divisie Inpsectie 

Datum 
11 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/20 17/7821 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 11 september 2017 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft: Opheffen maatregelen UBN in kader van opknipprocedure fipronil 

Geachte heer/mevrouw, 

In een eerder besluit is aan op uw bedrijf een verbod opgelegd op het afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland brengen van pluimvee en de dierlijke 
(bij)producten afkomstig daarvan van uw bedrijf. Uw bedrijf bestaat uit meerdere 
UBN's en KIP-nummers. 

Uw bedrijf bestaat uit de volgende UBN's: 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 
- UBN met KIP-nummer(s) 

De maatregelen gelden voor al deze UBN-nummers. 

U heeft een aanvraag gedaan voor de zogenaamde 'opknipprocedure'. Dit 
betekent dat u een aanvraag heeft gedaan om alle afvoer verboden op te heffen 
voor UBN  Dit kan alleen als u kunt aantonen dat op dat specifieke UBN 
met bijbehorende KIP-nummer(s) geen fipronil is gebruikt. 

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. U heeft uw aanvraag voldoende onderbouwd. 

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

Besluit 
Ik hef, met ingang van 8 september 2017, alle verboden op het afvoeren, het in 
de handel en het buiten Nederland brengen ten aanzien van uw pluimvee en de 
daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten van het UBN  en de 
bijhorende KIP-nummer(s)  op. 
Dit betekent dat u uw pluimvee en de daarvan afkomstige dierlijke (bij)producten, 
zoals mest, weer mag afvoeren van dit UBN en in de handel mag brengen. 

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contact 
Klantcontactcentrum 

T 0900-0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie: 
NVWA/2017/7702 
17EOOS3 
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Let op, de maatregelen blijven wel van kracht op de andere UBN's en KIP
nummer(s) die niet vallen onder uw aanvraag voor de opknipprocedure. 
Is een deel van deze verboden reeds met een besluit tot gedeeltelijk opheffing 
opgeheven dan blijven deze besluiten tot opheffing van kracht en blijft het in die 
besluiten genoemde vervoer toegestaan. 

U bent hier reeds telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Hierna licht ik mijn besluit toe. 

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

U heeft een aanvraag ingediend om het verbod om dieren en dierlijke producten 
afkomstig daarvan af te voeren op te heffen voor dat deel van uw bedrijf met UBN 

 U heeft uw aanvraag onderbouwd met een ondertekende verklaring en 
uitslagen van de monsters die de NVWA heeft genomen (eieren en/ of dieren en 
mest) van alle UBN's/kipnummers. 
Hiermee heeft u aangetoond dat op het hiervoor genoemde UBN geen fipronil is 
aangetoond en wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde 
opknipprocedure. 

Dit betekent dat er ten aanzien van het pluimvee en de dierlijke (bij)producten 
gehouden op het vorengenoemde UBN en de bijbehorende KIP-nummer(s) geen 
risico's meer zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom hef ik alle 
maatregelen die betrekking hebben op dit UBN op. 

Nu er op dit UBN geen maatregelen in het kader van fipronil van toepassing zijn, 
staat het u vrij de normale bedrijfsvoering ten aanzien van dit UBN te hervatten. 

Voor de overige UBN's van de uw bedrijf blijven de opgelegde maatregelen, 
zolang deze niet met een besluit gedeeltelijk zijn opgeheven, wel van kracht. 

---~-- -····-----··--·~--··--·-··-··---

Dê""Minister van Economische Zaken, 
Namens deze: 
i.o. 

Div.· tehoo van de divisie In_spsetie; irectie Handhaven, van de 
~ltGefiset=êiïTiVärenautoriteit 

.. - 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 Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
11 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7702 
17E0053 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 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) 1; 
-deze aanvraag ziet niet op de eieren afkomstig uit stal(len) 2. 
Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term geblokkeerde stal(len). 

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

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod 
Ik hef, met ingang van 20 september 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer  uit stal 1 op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van deze KIP-nummers en afkomstig uit 
deze stal(len) weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag 
brengen. Deze stal(len) worden verder aangeduid met de term gedeeltelijk 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 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. 

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/2017/7178 
17E0052 
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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 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 raken met de eieren 
van de gedeeltelijk vrije stal(len). Dit heeft u aangetoond door middel van het bij 
uw aanvraag ingediende kanalisatierapport dat voor uw bedrijf is gemaakt door 
een van de daartoe aangewezen geaccrediteerde certifieerende instanties. 

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

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

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

directie Handhaven 
divisie Inspectie 

Datum 
21 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7178 
17E0052 
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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/o nderweroen/biociden/fi pron il- i n-eie ren/fi pron i I-vragen -en
antwoorden-geblokkeerde-bedrijven. 

De Minister van Economische Zaken, 
Namens ~e~ 
. _..----·- ~~. ·--------

::te:;;o~d van de divisie Insf< · , onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voe(jf;.el~en- arenautoriteit 

..• ..--------....-----..--
Bezwaar 

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

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

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

u een kopie van deze brief mee als 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 
21 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7178 
17E0052 
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Directie Handhaven 
Divisie inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Beproevingsrapport 

Monstergegevens 

Monsternummer (LAB) 

Zegelnummer 

Bedrijfsnummer 

Stalnummer 

Datum monstername 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse 

Product 

Land van herkomst 

Teamleider chemie 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

NVWNT3/2017/Q12-33 

201740679 

35519662 

1 

27 juli 2017 

28 juli 2017 

28 juli 2017 

kippeneieren 

NL 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geTdentiflceerde monster. 
Dit beproevlngsrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NVWA taboratorium 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.nf 

Contactpersoon 

T 
F 
vwa. wa genln gen@ vwa. nl 

Datum beproevlngsrappott 
30 juli 2017 

Aantal pagina's 
2 
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BEPROEVINGSRESULTATEN 

GC-Methode: CHE01-WV649 v3 

Parameter 
Meet-

Resultaat 
onzekerheid1 

Fipronil 

1 Legenda meetonzekerheld: 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Wettelijke 
norm2 

0,005 

Eenheid 

mg(kg 

Oordeel3 

Conform 

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

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

Divisie Consument & 
velligheld 
Laboratorium voeder & 
voedselvelligheld 

Datum beproevlngsrapport 
30 juli 2017 

Beproevlngsrapport ID 
NVWA/T3/2017/Q12-33 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: 21 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 van het hiervoor genoemde KIP-nummer. 

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

Besluit: gedeeltelijke opheffing van het afvoerverbod eieren 
Ik hef, met ingang van 20 september 2017, het afvoerverbod ten aanzien van de 
eieren afkomstig van KIP-nummer op. 
Dit betekent dat u de eieren afkomstig van de stal(len) vallende onder dit KIP
nummer weer mag afvoeren, in de handel en buiten Nederland mag brengen1

. 

Let wel; het verbod op het afvoeren, in de handel en buiten Nederland brengen 
blijft wel gelden voor de mest en het pluimvee. 

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. 

' 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/2017/7740/ 
17E0053 
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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. 

Daarom hef ik het afvoerverbod voor wat betreft de eieren van het hiervoor 
genoemde KIP-nummer op. Dit betekent dat u de eieren 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 en de mest van het pluimvee, het verbod op het afvoeren, in 
de handel en buiten Nederland brengen van dat pluimvee en de mest gelden. 

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

Vervolg 
Indien u van mening bent dat in uw pluimvee en mest 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 i 1- in -eieren/fi pron i I-vragen -en
a ntwoorden-g eblokkee rde-bed rijven. 

'nister-vilR-E-eo mische Zaken, 

i.o. 

Drs. .G. Ma"
·e, onderdeel van directie Handhaven, van de 

~e-Vfled.:_.;;.._~e;n,...w=a:::re::'n:'a::u.:·toriteit 

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, afdellng 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 
21 september 2017 

Onze referentie 
NVWA/2017/7740/ 
17E0053 
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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 201750390-V-19-09-2017 15:29 

Monstergegevens 

Zegel nummer: 

Datum monstername: 

Bedrijf-nr: 

Stal nummer: 

Datum monsterontvangst 

Datum start analyse: 

Product: 

Land van herkomst: 

35424452 

15-09-2017 

2 
18-09-2017 

18-09-2017 

ei 

Nederland 

Hoofd Laboratorium Voeder- & Voedselveiligheid NVWA 

E.A.J. van der Made

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven 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 

201750390-V-19..09-2017 15:29 

Datum 

19·09·2017 

B"tjlagen 
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Divisie laboratoria 

Afdeling Voeder- en voedsel
veiligheid & productveiligheid 

Datum 
19-09-2017 

Onze Referentie 
201750390-V-19-09-2017 15:29 

BEPROEVINGSRESUL TA TEN 

Monsternummer: 35424452 

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

Parameter Resultaat Meeton- Wettelijke Oordeel 14> 

zekerheid l1> Norm {2) 

fipronil (som) 0.0078 mgfkg ± 0,0039 mg/kg 0,005 mgfkg 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 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) 39612005 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. Onde!Zochte 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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