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De Fipronil besmetting in tijd:



RASFF meldingen EU 



FIPRONIL WAARDE EI:

• Acute  grenswaarde                0,72   mg/kg

• ADI kind                                  0,06   mg/kg

• Grenswaarde blokkade          0,009  mg/kg

• Maximale residulimiet (MRL) 0,005  mg/kg



FIPRONIL WAARDE EI:

• Acute  grenswaarde             1 ei-nummer

• ADI kind                              73 ei-nummers

• Grenswaarde blokkade     284 ei-nummers

• Maximale residulimiet (MRL)  0,005 mg/kg



Actie bestuurders: 

• Persvragen beantwoorden

• Crisisteam samengesteld

• In kaart brengen van het probleem

• Informeren achterban



Actie crisisteam: 

• Kennis ophalen NVWA

• Uitleggen publiek wat is er gebeurt.

• Informeren achterban.

• Taken verdelen

• En oplossingsgericht werken



Hoe?

• Werkgroep afvoer besmette eieren en kip

• Werkgroep afvoer mest

• Werkgroep Ruien

• Werkgroep detoxen stal

• Allen: Opstellen protocollen voor veilige 

afvoer eieren/mest en dieren 

geblokkeerde bedrijven



Enquête 

• 46 pluimveehouders willen of zijn heden 

aan het ruien

Aantal inzendingen 83 bedrijven:

Ruien:



Behandel methode: 

• 18 bedrijven 2 maal behandeld   

• 33 bedrijven alleen in de leegstand

• 22 bedrijven alleen over de dieren

• 5   bedrijven beide niet



Fipronil gemiddelde waarde: 

• 2 maal behandeld                   0,12756944

• alleen over de dieren              0,08627027

• alleen in de leegstand             0,07283036



• Van alle stallen behandeld in 2017 zijn er 

ca. 10% behandeld na in beslagname 

administratie ChickFriend op 28 juni 2017 



Vraag en antwoord!

• https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-

eieren/fipronil-vragen-en-antwoorden-geblokkeerde-

bedrijven



Hoe kan ik mijn besmette eieren aanvoeren?

3 Opties:

• Zelf eieren breken op het bedrijf, echter stem dit af met Rendac i.v.m. capaciteit.

• Dit is de goedkoopste oplossing.                                                                   €136,-/ton

• Aanleveren op papieren trays aanleveren, echter stem dit af met Rendac i.v.m. 

capaciteit.                                                                                                      €168,-/ton

•

• Naar een tussenopslag in Deventer . Let wel, dit is een duurdere oplossingen je weet 

niet wanneer je de trays terugontvangt.                                                        €268,-/ton



KAT :

• Moet ik nu bij een externe opfok een laboratoriumtest 

overhandigen?                                                           

Uitleg KAT: NEE, wel een schriftelijke verklaring van het 

opfokbedrijf, dat er geen Fipronil in de opfokperiode 

gebruikt is.                                                                
Voetnoot: Gezien de berichten, dat bij eerder gebruik, én ná reiniging toch nog iets 

gevonden wordt, is het zaak om nu alert te zijn.



Is Silica nog wel toegestaan?
Antwoord: Ja!



Oproep:

• Dega 16 gebruikt of vermoeden van 

gebruik voor 1 januari 2017:                      

Melden bij de NVWA via icb@nvwa.nl

mailto:icb@nvwa.nl


Dank voor Uw aandacht!



• Vragen?


