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Vrijgeven van besmette stallen en UBN’s
Over de werkwijze bij het vrijgeven van besmette stallen en UBN’s is
overeenstemming bereikt met de NVWA. Het gaat om legbedrijven, opfok
legbedrijven en opfok vermeerderingsbedrijven. AVINED heeft stroomschema’s
opgesteld. Hiermee kunt u zien hoe de vrijgave van stallen en UBN’s verloopt. De
schema’s zijn goedgekeurd door de NVWA. U vindt de schema's voor
vrijgave legbedrijven, opfoklegbedrijven en opfokvermeerderingsbedrijven op de site
van AVINED. Aan nadere informatie voor vermeerderingsbedrijven wordt nog
gewerkt.

Geblokkeerde bedrijven met meerdere UBN’s
Als op een bedrijf met meerdere UBN’s één UBN problemen heeft met fipronil, dan
heeft de NVWA het gehele bedrijf (alle UBN’s) geblokkeerd. Wilt u een van de
UBN’s vrij laten geven door de NVWA kijk dan op de site van AVINED voor de
procedure.

Monsternames
•

Monsters genomen door pluimveehouder of door CI: regelmatig krijgen wij
vragen over de waarde van de uitslagen van monsters die door de

pluimveehouder zelf of door de CI (ISACert of Kiwa VERIN) zijn genomen.
Als het gaat om geblokkeerde bedrijven/stallen zal de NVWA pas een
besluit nemen over vrijgave op basis van monsters die door de NVWA zelf
zijn genomen (de zogenaamde ambtelijke monsters). Als de
pluimveehouder monsters neemt of laat nemen door de CI, dan is de uitslag
een indicatie voor de pluimveehouder zelf om er bij de NVWA op aan te
dringen een nieuw monster door de NVWA te laten nemen. Dit geldt dus
ook als het monster door de CI is genomen en onderzocht is door één van
de erkende laboratoria.
•

Uitslag monstername NVWA: als u nog geen uitslag van de monsternames
van de NVWA heeft ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar
fipronil@avined.nl met vermelding van uw KIPnummer. AVINED beschikt
niet over deze uitslagen, maar draagt wel knelpunten aan bij de NVWA. Als
u al eerder via fipronil@avined.nl heeft laten weten dat u wacht op uw
uitslag, dan hoeft u niet nogmaals te reageren.

•

Meetonzekerheid monsteruitslagen: pluimveehouders hebben soms vragen
over de monsteruitslag en de meetonzekerheid hierbij. Elke uitgevoerde
meting heeft een zekere mate van onzekerheid. De NVWA en het Rikilt
hanteren voor fipronil een meetonzekerheid van 50%. Laboratoria hanteren
verschillende wijzen om de uitslag van de analyse en de meetonzekerheid
weer te geven en hierdoor is de uitslag niet altijd duidelijk. We vragen u bij
onduidelijkheid contact op te nemen met het laboratorium dat het monster
heeft geanalyseerd.

Export dieren vanaf geblokkeerd bedrijf niet mogelijk
Indien een bedrijf geblokkeerd is, dan zal de NVWA normaliter geen
exportcertificaat afgeven voor slacht van deze dieren in het buitenland. Slacht van
uitgelegde hennen in het buitenland is echter wel van belang aangezien de
slachtcapaciteit hiervoor in Nederland beperkt is. Vanuit de sector wordt samen
met de NVWA gezocht naar mogelijkheden om export vanuit fipronil vrije stallen op
geblokkeerde bedrijven naar buitenlandse slachterijen mogelijk te maken.

Afvoer mest naar BMC met een zo hoog mogelijk droge stof gehalte
Vorig week hebben wij in de nieuwsbrief het protocol bekend gemaakt voor afvoer

van mest naar BMC Moerdijk vanaf geblokkeerde bedrijven. Wij hebben nog
vragen binnengekregen over welke mest er naar BMC Moerdijk moet en welke
mest niet. Mest waarin fipronil is aangetoond, moet worden afgevoerd naar BMC
Moerdijk. Dit geldt ook voor mest van geblokkeerde bedrijven, waar geen fipronil is
aangetoond en de mest nog niet d.m.v. monstername is vrijgegeven door de
NVWA. De mest met fipronil zal op zeer hoge temperatuur verbrand worden voor
het verwijderen van de stof fipronil uit het milieu. Het is daarom belangrijk om uw
mest met een zo hoog mogelijke droge stof gehalte aan te leveren. Mest, waarvan
is aangetoond dat er geen fipronil in zit (dus met resultaat nul) en dat vrijgegeven
is door de NVWA, mag worden afgevoerd via de reguliere weg.

Voor afvoer van mest moet u toestemming aanvragen bij de NVWA door een
verzoek in te dienen bij ICB@nvwa.nl onder vermelding van datum afvoer,
vervoermiddel, ophaaladres en bestemmingsadres. Als u valt onder een
kanalisatieprotocol, dan is het ook belangrijk dat u uw CI inlicht bij afvoer van mest.
Kijk op de website van de NVWA voor meer informatie over het aanvragen van
toestemming.

Mogelijkheid uitstel van betaling DGF heffing
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in het overleg met de sector
toegezegd dat pluimveehouders die getroffen zijn in de Fipronil-affaire, uitstel van
betaling kunnen aanvragen voor de heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF).
Het gaat om uitstel voor maximaal een half jaar. Voor alle duidelijkheid: de
betalingsverplichting blijft bestaan; het gaat hier slechts om uitstel. Wij vragen
pluimveehouders om deze mogelijkheid zorgvuldig af te wegen en om hier bij
acute liquiditeitsproblemen gebruik van te maken. Als uitstel noodzakelijk is dan
moeten pluimveehouders zelf uitstel van betaling aanvragen bij RVO.

De definitieve aanslag voor de diergezondheidsheffing 2016 ligt inmiddels bij de
meeste pluimveehouders op de mat. Deze DGF heffing is van belang om het
diergezondheidsfonds te vullen om uitgaven voor preventie en bestrijding van
besmettelijke dierziekten te blijven doen. Er zit momenteel geen reserve in het
DGF en de kosten voor preventie lopen door, terwijl nog lang niet alle uitgaven van

de afgelopen vogelgriepcrisis zijn voldaan. Over een paar maanden volgt ook de
aanslag voor de voorlopige DGF heffing over 2017. Met deze informatie vragen we
een zorgvuldige afweging van uitstel van betaling van de DGF heffing.

Praktische adviezen fipronil
Sectorpartijen en experts werken samen om te komen tot praktische adviezen voor
pluimveehouders en hun adviseurs om dieren en de bedrijven zo snel mogelijk vrij
te krijgen van fipronil. De GD (Ruth Bouwstra) coördineert deze samenwerking.

Enquête van LTO/NOP en NVP
Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, zou u dit dan alsnog willen doen? Met de
enquête willen LTO/NOP en NVP meer inzicht krijgen in de huidige situatie om
pluimveehouders beter te kunnen ondersteunen. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Klik hier om de enquête in te vullen.
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