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Bijeenkomst fipronil pluimveehouders Veluwehal dd. 8/8/2017
Georganiseerd door LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, gemeente Barneveld en NVP.
Aanwezig: ca. 300 personen
1. Opening
Bertil Rebel opent de bijeenkomst, hij is gespreksleider van de avond: een besloten
bijeenkomst, wij zijn vanavond onder ons.
Gina van Elten, vice voorzitter LTO Noord Gelderse Vallei (pluimveehouderij), schets eigen
ervaring (20 jaar) met bloedluis bij pluimvee, gaf veel hoofdbrekens. Vanaf zomer 2016
dolenthousiast over het geïntroduceerde product, waar we nu voor bij elkaar zijn. Gelderse
Vallei is zwaar getroffen . LTO in overleg met de Gemeente Barneveld en andere partijen
hebben sinds vorige week de problematiek aangepakt, met als resultaat het meldpunt dat
gisteren gestart is en deze avond. Met name de Gemeente Barneveld (ook de gemeentes in
de Gelderse Vallei vertegenwoordigend) werkt zeer voortvarend, Asje van Dijk is
onvermoeibaar met een groot hart.
Asje van Dijk spreekt ook namens de andere Gelderse Vallei gemeentes. We hebben te
maken met hardwerkende boeren, die zeer getroffen zijn. Na de vogelgriep nu deze crisis, er
is veel pijn aan de keukentafel. LTO, NVP, Poultry Expertise Centre en de gemeente zijn de
afgelopen week op maandag gestart, banken, verzekeraars en anderen zijn inmiddels
betrokken. Inmiddels is het meldpunt ingericht met als motto samen aan het werk, elkaar
vasthouden, ervaringen delen, vragen bundelen in een open constructieve sfeer. Er zijn
inmiddels tientallen vragen binnen gekomen, die door AVINED en de NVWA vrij snel kunnen
worden beantwoord. Er is veel ondernemerschap en inmiddels kijken we ook naar voren. De
pluimveehouders zijn aangeslagen, maar niet verslagen. Laten we in gesprek met elkaar
gaan voor oplossingen.
2. Actuele stand van zaken: Hugo Bens
Hugo Bens is zelf (niet getroffen) pluimveehouder. Hij is voorzitter van de commissie
bloedluis van LTO/NOP.
Zie de bijgaande presentatie:
-

-

-

Verloop fipronol besmetting in de tijd
Fipronil waarden van eieren
o Nadrukkelijk: België hanteert de MRL waarde/norm van de Europese
commissie, dezelfde als in Nederland.
Er is gewerkt aan
o Beantwoorden vragen pers
o Samenstelling crisisteam
o In kaart brengen van het probleem
Acties crisisteam
o Kennis ophalen NVWA
o Uitleggen publiek: wat is er gebeurd?
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-

o Informeren achterban
o Taken verdelen
o En oplossingsgericht werken
ALLE betrokkenen hebben hard gewerkt aan deblokkeren.

Inmiddels zijn er werkgroepen samengesteld, die hard aan het werk zijn.
Hugo Bens meldt de op dit moment bekende informatie (zie presentatie). Hij doet een
dringende oproep aan de bedrijven die DEGA 16 hebben gebruikt of vermoeden van gebruik
voor 1 januari 2017 te melden bij de NVWA via icb@nvwa.nl.
3. Inrichting meld- en informatiepunt Fipronil: Jan Workamp
Zie de presentatie van Jan Workamp. Sinds 7 augustus is bij het Poultry Expertise Centre het
meld- en informatiepunt ingericht. Het is niet de bedoeling om dingen dubbel te doen, maar
om samen te werken in verzamelen en verspreiden van kennis en het oplossen van
knelpunten.
4. Vragen van de 300 aanwezigen worden verzameld tijdens de pauze
5. Beantwoording vragen/discussie
Bertil Rebel geeft aan dat een selectie van de (meest urgente en voorkomende) vragen
vanavond beantwoord zullen worden. Hij zegt toe dat op alle vragen een reactie (en
antwoord) zal komen.
Vragen aan de NVWA
Deze vragen worden beantwoord door Roel Stevens (NVWA). Hij geeft aan dat de NVWA
doordrongen is van het drama. Er dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet zijn. Dit is
cruciaal voor het vertrouwen van de consument. Dit is ons gemeenschappelijke doel. NVWA
is blij met alle initiatieven uit de sector o.a. deze avond en het starten van het meldpunt.
AVINED fungeert als aanspreekpunt richting de NVWA. Transparantie en openheid zijn
essentieel, daarom staan de eicodes op de website. Dit is van belang voor de consument en
de sector. Zodat er vertrouwen in het ei is.
Vragen
-

Vraag: In verband met de normstelling, waarom geen coulance?
Antwoord: De norm is Europees vastgelegd. De Europese commissie houdt ons hier
aan, we willen geen fipronil in de eieren. De norm oprekken is niet in het belang van
de export en de markt moet zo snel mogelijk schoon.

-

Vraag: Communicatie: de NVWA is slecht bereikbaar, AVINED schakelt snel. Wat kunt
u hier over zeggen?

- Antwoord: De NVWA werkt met man en macht aan dit misschien tot nu toe wel
grootste incident. Ook wij maken fouten en wij moeten prioriteiten stellen. Meld
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feiten aan ons, dan kunnen wij er mee aan de slag. Hiervoor is fipronil@avined.nl en
het meldpunt bij Poultry Expertise Centre beschikbaar.
-

Vraag: Worden de maatregelen geëvalueerd?
Antwoord: Ja zeker, zoals na elke crisis. Er is een balans nodig in de maatregelen.
Producten boven de norm moeten uit de markt. De acties zijn:
o Blokkeren van bedrijven
o Monstername
o Bij een ongunstige uitslag recall van producten
De maatregelen zijn vergelijkbaar met België, verschil is communicatie: NVWA vindt
dat transparantie het beste helpt. Overigens zijn ook uitspraken verkeerd
geïnterpreteerd, o.a. in verband met de vleessector vandaag in het AD, dit is
inmiddels na reactie van NVWA aangepast.

-

-

Vraag: Hoe kon Chickfriend doorgaan na de ontdekking? 10% van de besmettingen is
door behandelingen met fipronil na de ontdekking in begin juli.
Antwoord: strafrechtelijk onderzoek is gaande, hier kan verder op dit moment verder
geen mededeling worden gedaan

Vraag: Wat is de gang van zaken met betrekking tot vrijgeven van stallen?
Antwoord: Wij willen zo snel mogelijk vrij geven. In overleg met de sector en AVINED
wordt een protocol ontwikkeld , hierin komen praktische oplossingen, die echter wel
waterdicht moeten zijn

Bertil Rebel vraagt Hugo Bens voor de volgende vragen:

-

Vraag: Ik heb leghennen net boven de MRL norm, hoe nu te handelen?
Antwoord: Praktische waarnemingen:na behandeling met fipronil gaat de MRL
waarde snel omhoog, pas na 4 maanden is er daling van de waarde en pas na 8
maanden daling tot onder de MRL waarde (algemeen gesteld). Toxicologen geven
aan dat detoxen plaats vindt in 40 dagen in een vrije stal, maar elders huisvesten
elders is niet praktisch. Er wordt op dit moment voor het schoon krijgen van
omgeving getest met ozon en alkalische middelen, de resultaten zijn mogelijk eind
deze week bekend.

-

Vraag: wat is er bekend in verband met mest?
Antwoord: mest met fipronil is categorie 1 materiaal en dient verbrand te worden. Er
is overeenstemming bereikt tussen de sector, NVWA en DEP over de verwerking,
hierbij wordt de temperatuur voor verhitting van de verontreinigde mest verhoogd
tot circa 1100 graden. Prijs voor de mest is punt van aandacht (o.a. verschil tussen
leden en niet leden van Moerdijk)

Verslag bijeenkomst pluimveehouders Barneveld 8-8-2017

4

-

Vraag: BPV is niet aangesloten bij het crisisoverleg, kan dit alsnog
Antwoord: er is na elk overleg contact met BPV

-

Vraag: Komt er een noodfonds?
Antwoord: er is nog geen draagkracht in de Kamer, er zijn wel enige toezeggingen
gedaan door de staatssecretaris.

N.a.v. van vraag uit de zaal: de norm in België wijkt niet af van de Europese normering. Norm
in Nederland is ook hetzelfde. Normen zijn: MRL 0,005 mg/kg, acute norm voor risico 0,72
mg/kg
Bertil Rebel geeft nogmaals aan dat alle vragen die gesteld zijn behandeld en beantwoord
zullen worden en geeft als laatste het woord aan Hennie de Haan (voorzitter NVP). Hij wijst
nogmaals op het meldpunt Gelderse Vallei:
Tel. 088 020 6410, Email: info@poultryexpertisecentre.com
Hennie de Haan geeft aan dat er veel ideeën zijn voor die voor alle bedrijven moeten gelden.
Marian Vis vertegenwoordigt de sector via Mmmeggies. De geïnterviewde pluimveehouders
doen het goed in de media, Hennie geeft het advies voor jezelf een goede afweging te
maken als je daarvoor benaderd wordt. Het vertrouwen in eieren moet weer terug komen,
wij zijn toonaangevend in de wereld. Als we uit deze crisis zijn moeten we evalueren en tot
een structurele aanpak komen, zodat dit niet weer kan plaats vinden. Nogmaals wijst Hennie
op het email adres bij AVINED: fipronil@avined.nl. Samen werken we aan de oplossing, ook
de NVWA werkt hard. Hennie is blij met de initiatieven in de Gelderse Vallei (o.a. ook de
sociaal emotionele hulp vraagt aandacht).

-
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