
ERVARINGEN VAN, 
MET EN ROND HET 
FIPRONIL MELDPUNT 
GELDERSE VALLEI





Dit rapport is opgesteld door het Poultry Expertise Centre, in opdracht van de initiatiefnemers van het 

Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei: de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, 

Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg;  LTO afdeling Gelderse Vallei en NVP.

ERVARINGEN VAN, 
MET EN ROND HET 
FIPRONIL MELDPUNT 
GELDERSE VALLEI
Barneveld, 12 maart 2018



Pagina 4

 

Voorwoord

1. Bestuurlijke samenwerking als basis van het  

Meldpunt

2. Oprichting en werkwijze Meldpunt

3.	 Monstername,	analyse	en	opheffen	blokkade

 3.1 Monstername en analyse

	 3.2	Opheffen	blokkade	en	toestaan	verkoop/afvoer

 3.3 Eieren 

 3.4 Kippen

 3.5 Mest

4. NVWA, AVINED, Meldpunt

5. Normstelling en handhaving

 5.1  Normstelling

 5.2  Handhaving

6. Conclusies en aanbevelingen

 6.1  Conclusies

 6.2  Aanbevelingen

BIJLAGEN 

Bijlage 1 | Agrarische coaching 

Bijlage 2 | Samenvattingen interviews pluimveehouders

PAGINA

6

8

9

14

  14

15

15

17

17

19

 21

21

21

 24

 24

 25

 26

 26

 28

INHOUD

Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of overgedragen in welke vorm of op welke  

manier dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, of andere elektronische of mechanische wijze, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de auteurs.



Pagina 5



Pagina 6

Het Meldpunt Fipronil werd begin augustus 2017 

in het leven geroepen om ondersteuning te bie-

den aan pluimveehouders in de Gelderse Val-

lei	die	getroffen	werden	door	de	zich	plotseling	

voordoende	fipronilcrisis.	Hiervoor	werd	gebruik	

gemaakt van de menskracht en infrastructuur van 

het Poultry Expertise Centre, een in 2013 opge-

richt publiek-privaat samenwerkingsverband van 

gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven 

met als doel het opleiden van goed geschoold 

personeel te ondersteunen en innovaties te be-

vorderen.

Het Meldpunt zou zijn werkzaamheden niet heb-

ben kunnen verrichten zonder de hulp van vele 

instanties en personen die bereid waren hun in-

formatie te delen. Als Meldpunt kunnen wij terug-

zien op een goede samenwerking met AVINED,  

de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de 

NVWA-medewerkers. Maar het belangrijkste is 

het vertrouwen dat wij de afgelopen 7 maanden 

hebben gekregen van de pluimveehouders, voor 

wie wij ons werk deden. Als zij de ervaring heb-

ben dat het Meldpunt hen geholpen heeft iets 

sneller en iets beter grip te krijgen op hun situatie, 

dan beschouwen wij onze missie als geslaagd.

In dit document zijn ervaringen opgeschreven 

die wij hebben opgedaan tijdens de bemensing 

van het Meldpunt vanaf 7 augustus 2017 tot en 

ELTJO BETHLEHEM

VOORWOORD
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JAN WORKAMP

met februari 2018. Door een externe deskundige 

zijn 10 pluimveehouders geïnterviewd over hun 

ervaringen in deze periode met betrekking tot de 

fipronil-crisis	en	de	betekenis	van	het	Meldpunt.	

Deze ervaringen zijn ook weergegeven. 

Dit document beperkt zich tot die ervaringen 

en daaruit voortkomende aanbevelingen. In dit 

document wordt niet uitvoerig ingegaan op de 

discussie over de rol van de NVWA in november 

2016	en	vanaf	 juni/juli	 2017,	 zoals	gedetailleerd	

beschreven in de dagvaarding van de Staat der 

Nederlanden door de LTO d.d. 13 december 2017. 

Wij mengen ons niet in die discussie maar komen 

wel tot bevindingen die het rechtvaardigen om 

financiële	tegemoetkoming	aan	getroffen	pluim-

veehouders te heroverwegen.  

Wij willen de initiatiefnemers van het Meldpunt 

- LTO afdeling Gelderse Vallei, NVP en de 10 ge-

meenten in de Gelderse Vallei - danken voor het 

in ons gestelde vertrouwen, de ruimte die wij kre-

gen om ons werk in te vullen en hun oprechte 

betrokkenheid.  

Eltjo Bethlehem                                 Jan Workamp

Barneveld, 12 maart 2018

VOORWOORD
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1 | Bestuurlijke samenwerking als basis van het Meldpunt

Het Meldpunt is ingesteld op initiatief van de gemeenten in de Gelderse Vallei (Barneveld, Ede, Nijkerk, 

Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg en Wageningen), samen met 

de LTO afdeling Gelderse Vallei en de NVP. Het Meldpunt is ondergebracht bij het Poultry Expertise 

Centre.

De	samenwerkende	besturen	zijn	erin	geslaagd	de	fipronilproblematiek	op	hoog	niveau	te	agenderen.	

Zelfs de Tweede Kamer is in augustus 2017 van reces teruggekeerd om deze zaak te bespreken. Ook 

op ambtelijk niveau hebben de gemeenten een agenderende en stimulerende rol kunnen spelen.

In de beginperiode bleek actieve bestuurlijke steun van de burgemeester van Barneveld noodzakelijk 

om een werkbare relatie met de NVWA te bewerkstelligen en in een aantal dossiers doorbraken te 

realiseren. Door deze inzet kwamen directe lijntjes met de NVWA-medewerkers tot stand. De informatie 

over	ruimingen	vanwege	te	hoge	fipronilgehalten	kwam	pas	beschikbaar	door	interventie	door	de	bur-

gemeester van Barneveld met een beroep op diens verantwoordelijkheid voor de openbare orde op 

basis van de Gemeentewet. 

De rol van de gemeenten heeft zich ook uitgestrekt tot de private sector. Wanneer banken geen krediet 

meer wilden verstrekken voor aankoop van voer, hebben gemeentelijke bestuurders in een aantal ge-

vallen bemiddeld om een overbrugging toch mogelijk te maken.

Over de gehele periode hebben gemeenten en sector een goede communicatie (o.a. met een WhatsApp 

groep) onderhouden en als eenheid geopereerd. Hiervan was sprake in alle geledingen: burgemees-

ters, wethouders, beleidsmedewerkers, overige betrokken medewerkers en pluimveebestuurders.

Goede communicatie
via de WhatsApp groep

Grote voorraad eieren
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Figuur 1: 
Aantal contacten 
per week

Het	Meldpunt	heeft	de	directe	relaties	met	de	getroffen	pluimveehouders	verzorgd.

Bij de start zijn de doelstellingen van het Meldpunt als volgt geformuleerd:

• Bieden van een luisterend oor

• Knelpunten en vragen in kaart brengen en doorspelen naar de juiste instanties

• Kennis vergaren en delen

• Waar mogelijk vragen beantwoorden en adviseren of doorverwijzen

• Afstemming met overige organisaties: geen dingen dubbel doen

Het Meldpunt is bereikbaar per telefoon en mail, heeft een eigen webpagina en heeft tot dusverre  

5 nieuwsbrieven uitgegeven. Er zijn 2 bijeenkomsten in 2017 gehouden voor pluimveehouders, een 

derde bijeenkomst is gehouden op 30 januari 2018. Alle initiatiefnemers zijn periodiek op de hoogte 

gehouden	via	‘briefings’.	In	totaal	zijn	er	vanaf	de	oprichting	tot	2	maart	2018	2.447	contacten	geweest.	

Tweederde daarvan was met pluimveehouders, in totaal meer dan 100. Eénderde van de contacten die 

geen pluimveehouders waren, bestond vooral uit journalisten van geschreven pers, radio en televisie. Zie 

voor een compleet overzicht van de activiteiten het kader op pagina 13.

Het	aantal	contacten	per	week	lag	rond	de	100,	met	pieken	in	de	eerste	periode	(figuur	1).	

In	aanvulling	op	de	contacten	van	het	Meldpunt	hebben	de	gemeenten	vrijwel	alle	getroffen	pluim-

veehouders bezocht, terwijl ook maatschappelijke organisaties (kerken, sportverenigingen, toeleveran-

ciers, buren) hun betrokkenheid hebben getoond.

 

In het begin waren bijna alle contacten afkomstig uit de Gelderse Vallei, later meldden zich ook pluim-

veehouders	uit	andere	regio’s.		Deze	uitbreiding	kwam	vooral	nadat	de	Gezondheidsdienst	voor	Dieren	

(GD)	gerichte	adviezen	kon	geven	over	het	tijdsbestek	waarin	het	fipronilgehalte	van	eieren	onder	de	

residulimiet zou dalen. Het Meldpunt kon in veel gevallen het resultaat van modelmatige berekeningen 

en het antwoord van de GD praktisch en gericht uitleggen aan de pluimveehouder.

2 | Oprichting en werkwijze Meldpunt
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Een van de belangrijkste doelstellingen van het Meldpunt was het luisteren naar de ervaringen, maar 

ook naar de gevoelens van de pluimveehouders. Van de mogelijkheid tot dit soort gesprekken is veel-

vuldig	gebruik	gemaakt,	en	wel	meer	naarmate	de	problemen	uitzichtlozer	schenen	en	de	financiële	si-

tuatie nijpender werd. Op basis van de verkregen signalen uit die gesprekken zijn vervolgacties uitgezet 

waaronder	het	aanbieden	van	gesprekken	met	agrarisch	coaches.	Pluimveehouders	kunnen	’s	avonds	

niet de deur achter zich dicht trekken, de zorgen van het bedrijf gaan mee de huiskamer in, en het hele 

gezin lijdt onder de druk van de situatie (geen uitweg zien). De geblokkeerde bedrijven in de Gelderse 

Vallei	zijn,	op	basis	van	de	eicodes,	actief	benaderd.	Door	een	groot	deel	van	de	getroffen	pluimvee-

houders is gebruik gemaakt van de aanbieding met een agrarisch coach te spreken (zie tabel 1).

Niet iedereen had behoefte aan een gesprek. Een enkele keer werd een gezin in nood gemeld door 

derden: het meldpunt, LTO, de kerk, de huisarts, een dochter. Een uitgebreider verslag van de coaching 

is opgenomen in bijlage 1.

De beantwoording van de vele vragen geschiedde op basis van frequente raadpleging van de centrale 

partijen: de NVWA, AVINED en de GD. De meerwaarde van het Meldpunt lag vooral in het koppelen van 

antwoorden en het schakelen tussen deze partijen, zodat een pluimveehouder met één telefoontje zijn 

vraag vanuit deze drie kanten belicht kon zien. In geval van de NVWA gold in de beginperiode boven-

dien dat deze instantie van juli tot en met september zeer moeilijk bereikbaar was, en dat bundeling 

van vragen vanuit het Meldpunt verdere overbelasting van de schaarse deskundigheid die daar wel 

beschikbaar was, heeft helpen voorkomen.

Bij de aanpak van de crisis valt op dat de NVWA voor een benadering gekozen heeft (waarschijnlijk op 

basis van bestaande draaiboeken) voor een strategie, die lijkt op die van uitbraakbestrijding van be-

smettelijke	dierziekten.	Dit	terwijl	in	het	geval	van	fipronil	de	voedselveiligheid	en	volksgezondheid	niet	

ter discussie stonden. Zo zijn direct volledige bedrijven geblokkeerd en heeft het lang geduurd voordat 

Benadering geblokkeerde bedrijven voor coaching tot 31 december 2017

Adressen gebeld voor gesprek 71

Totaal gebeld (inclusief vervolggesprekken) 176

Bezoeken 1e keer 34

Totaal bezoeken inclusief 2e en 3e keer 54
Tabel 1

2 | Oprichting en werkwijze Meldpunt



Pagina 11

eieren uit niet behandelde stallen werden vrijgegeven. Deze aanpak heeft vergaande consequenties 

gehad,	de	huidige	aanpak	van	de	met	fipronil	vervuilde	mest	illustreert	dit	nog	eens.		

In de eerste fase van de crisis lag de nadruk op het zo snel mogelijk vrijgeven van eieren van niet be-

handelde stallen en besluiten over de keuze: ruimen of ruien van behandelde koppels. 

Het reinigen van de stallen bleek een probleem apart te zijn. De GD heeft een methode ontwikkeld 

voor	reinigen	met	soda	en	waterstofperoxide,	die	echter	vrijwel	nooit	in	1	keer	voldoende	effect	sor-

teert. De methode is bovendien erg arbeidsintensief. Daarom is het initiatief ontstaan voor een actie 

“Boenen bij de Boeren”, waarbij vrijwilligers konden helpen bij het schoonmaken van de stallen. Met 

mest scheppen, eieren vernietigen, opruimen, inrichten en kunststof onderdelen vervangen waren 

meer dan 100 vrijwilligers actief bij 27 pluimveebedrijven. Deze actie is gecoördineerd door het 

Meldpunt, de dagelijkse afstemming tussen vraag en aanbod is verzorgd door een externe project-

leider.

Bij de vrijgave van eieren van behandelde koppels deed zich de situatie voor, dat na monstername en 

een gunstig resultaat, de NVWA de eieren vrijgaf met ingang van de datum van de beschikking, en niet 

vanaf datum van de monstername. Hier zit minimaal 5 dagen tussen, waardoor dus 5 dagen productie 

verloren dreigden te gaan. Mede door interventie van het Meldpunt bij de NVWA is deze situatie recht-

getrokken en konden de eieren na vrijgave vanaf datum monstername op de markt worden gebracht.

Spoedig	na	de	‘eierkwestie’	bleek	dat	de	verwerking	van	mest	met	een	fipronilgehalte	boven	de	norm	

stagneerde. Deze mest moet worden verbrand, maar de daarvoor speciaal toegeruste centrale van 

BMC in Moerdijk heeft een capaciteit die te klein is voor de plotseling sterk gestegen hoeveelheid en 

die bovendien een bepaalde mengverhouding behoeft tussen mest van opfokdieren, vleeskuikens, 

moederdieren en leghennen. 

Het Meldpunt heeft vanwege de oplopende mesthoeveelheden een oplossing gezocht en deze ge-

vonden	in	november	2017	bij	ARN	B.V.	in	Weurt.	Hier	kan	‘natte’	pluimveemest	(minder	dan	55%	droge	

stof) met huisvuil worden gemengd en verbrand. ARN B.V. was hiertoe bereid op basis van haar relatie 

met de regio. Het betreft hier echter beperkte hoeveelheden voor een gelimiteerde periode, die per 

januari 2018 is geëindigd. In totaal konden 28 pluimveehouders met 2.500 ton mest hiermee worden 

geholpen.

2 | Oprichting en werkwijze Meldpunt
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In chronologische volgorde de knelpunten en vragen die gemeld werden:

•	 Vrijgave	stallen	/	bedrijven

• Keuze ruimen of ruien

• Doorlooptijd NVWA

• Afzet eieren, mest en dieren  

• Aansprakelijkheid

• Reiniging en bemonstering

• Interpretatie van bemonsteringsuitslagen

• Blokkades bij verplaatsing

• Mestafzet

• Beoordeling gehaltes dieren en eieren na rui

• Alsnog ruimen?

• Stal schoon genoeg?

• Is het verantwoord een nieuw koppel op te zetten?

• Tegenvallende resultaten verklikkerkippen

Diverse knelpunten zijn doorgegeven aan en besproken met AVINED, GD en de NVWA. In een aantal 

gevallen was dit mede aanleiding tot opstellen of aanpassen van protocollen.

2 | Oprichting en werkwijze Meldpunt
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Overzicht activiteiten Meldpunt

1) Vanaf 7 augustus 2017 beschikbaar voor vragen, knelpunten en luisterend oor: via tele-

foonnummer 088 020 64 10 en per email info@poultryexpertisecentre.com. In totaal zijn 

ruim 2.400 contacten (telefoon en email) verwerkt.

2) Knelpunten doorgegeven aan en besproken met AVINED en de NVWA, in een aantal ge-

vallen was dit mede aanleiding tot opstellen of aanpassen van protocollen.

3) In samenwerking met de GD vragen beantwoord over interpretatie van analyse-resultaten 

van stal, eieren, dieren en mest. Daarmee vragen beantwoord als “ruimen of ruien?”; “als-

nog ruimen na ruien?”; ”wanneer komen de eieren onder MRL?”; “is het verantwoord een 

nieuwe koppel op te zetten?”. 

4) Informatie beschikbaar gesteld op www.poultryexpertisecentre.com

5) In totaal 5 nieuwsbrieven uitgegeven, die breed zijn opgepakt door de media:  

18 augustus, 5 september, 12 oktober, 4 december 2017 en 19 januari 2018.

6) 3 bijeenkomsten georganiseerd voor pluimveehouders en periferie:

 a. 8 augustus 2017 in de Veluwehal, Barneveld: circa 300 aanwezigen

 b. 11 oktober 2017: Midden Nederland Hallen, Barneveld, circa 200 aanwezigen

 c. 30 januari 2018: Floor, Lunteren: circa 60 aanwezigen

7) Bijeenkomst voor erfbetreders (veevoer, eierhandel, kuikenbroederijen) op 24 augustus 

2017.

8) Media te woord gestaan: kranten, vakbladen, radio en TV.

9)	 De	initiatiefnemers	zijn	via	briefings	op	de	hoogte	gehouden	van:	de	ontwikkelingen	in	de	

sector, de regelgeving, de media aandacht, de werkzaamheden en ervaringen van het 

Meldpunt.	In	totaal	zijn	er	48	briefings	opgesteld.

10) Op basis van signalen aanvullende acties georganiseerd:

 a. Aanbieden van gesprekken met agrarische coaches (54 gesprekken gevoerd)

 b. Boenen bij de Boeren (inzet van 100 vrijwilligers, 27 hulpacties)

 c. Mestafzet ARN Weurt (2.500 ton verbrand, aangevoerd door 28 pluimveehouders)

11) Uitvoeren van inventarisatie van nog aanwezige voorraad vervuilde mest, januari/februari 

2018.
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Bij het inventariseren door het Meldpunt van de problematiek rond monstername, analyse en de daar-

op	gebaseerde	beschikkingen	 is	uitgegaan	van	de	normstelling	van	NVWA	op	0,005	mg/kg.	Deze	

norm wordt in dit hoofdstuk niet ter discussie gesteld.

3.1 MONSTERNAME EN ANALYSE

Rond de monstername, analyse en communicatie van resultaten hebben zich vooral in de aanloop-

fase veel problemen voorgedaan. Aanvankelijk waren er aanzienlijke wachttijden voordat de NVWA 

een ambtelijk monster kon nemen, en daarbij waren er veel problemen met tijdige communicatie van 

de resultaten. De verwerkingscapaciteit bij RIKILT was beperkt. Daarnaast was de interne verwerking 

binnen NVWA zeker in het begin uitgesproken traag. Het is in een aantal gevallen voorgekomen dat 

een gunstige uitslag niet 5 dagen na monstername maar pas na 10-12 dagen werd meegedeeld. Er zijn 

pluimveehouders die daardoor onnodig eieren hebben moeten laten vernietigen. Bij 30.000 leghennen 

gaat het dan om een weekproductie van circa 200.000 eieren die minimaal 6 cent, en bij biologische 

hennen 15 cent per stuk op hadden kunnen leveren, dus resp. € 12.000 en € 30.000. Vanaf oktober lijkt 

de situatie bij de NVWA onder controle te zijn, bedraagt de wachttijd na verzoek tot monstername nu 

een redelijke 1 à 2 dagen, en zijn zelfs reserveringen voor monstername mogelijk.

Toch zijn nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk, die alle leiden tot verkorting van de doorlooptijd, en die 

daardoor onnodige grote schadeposten voor pluimveebedrijven kunnen voorkomen. Drie voorstellen tot 

verbetering:

1.	 In	de	huidige	protocollen	besluit	de	NVWA	alleen	tot	opheffen	van	een	blokkade	op	basis	van	een	

door haarzelf genomen ambtelijk monster. Maar een ambtelijk monster kan alleen worden aange-

vraagd als de pluimveehouder vooraf een gunstige analyse-uitslag heeft verkregen van een privaat 

gecertificeerd	laboratorium.	Deze	voorwaarde	maakt	onvoldoende	gebruik	van	de	mogelijkheden	

van	certificatie	en	jaagt	de	pluimveehouder	2x	op	kosten.	Hij	moet	immers	niet	alleen	de	kosten	van	

het private laboratorium betalen, ook de NVWA brengt kosten in rekening. Dit kan ondervangen 

worden	door	NVWA	haar	beschikking	te	laten	geven	op	basis	van	de	uitslag	van	het	gecertificeer-

de laboratorium. De kwaliteit van het laboratorium kan worden gegarandeerd met de gebruikelijke 

audits	van	een	bij	de	Raad	voor	Certificatie	aangesloten	instantie.

2. Het RIKILT analyseert monsters even snel als de private laboratoria. Alleen kunnen de private la-

boratoria hun uitslag binnen 48 uur meedelen, terwijl NVWA de uitslag van RIKILT pas meedeelt 

tegelijk met de beschikking, wat 5 werkdagen in beslag neemt. Het RIKILT zou de uitslag ook direct 

aan de pluimveehouder bekend kunnen maken. Het voorbehoud dat daarbij gemaakt moet worden 

3 | Monstername, analyse en opheffen blokkade
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(gunstige	analyse-uitslag	betekent	niet	in	alle	gevallen	opheffen	blokkade)	weegt	dan	minder	zwaar	

dan de 3 slapeloze nachten die de pluimveehouder en zijn gezin bespaard blijven.

3. De logistiek van de monstername door de NVWA kan verbeterd worden. De indruk bestaat dat de 

veldmedewerkers nu hun adressen bezoeken in volgorde van tijdstip van aanmelding. Een betere 

routeplanning betekent dat meer adressen op één dag kunnen worden bemonsterd. 

3.2 OPHEFFEN BLOKKADE EN TOESTAAN VERKOOP/AFVOER

De	NVWA	heeft	ervoor	gekozen	om	de	grens	voor	fipronil	op	de	nieuwste	detectiegrens	van	0,005	

mg/kg	te	leggen	zowel	voor	eieren	en	mest	en	0,006	mg/kg	voor	dieren	(later	ook	0,005	mg/kg	voor	

vlees). Vanwege de meetonzekerheden van analyses rond de detectiegrens is de juridische grens-

waarde	voor	opheffen	van	een	blokkade	gesteld	op	0,010	mg/kg.		Bij	het	opheffen	van	de	blokkade	

wordt echter meegedeeld dat de pluimveehouder de verantwoordelijkheid heeft om eieren niet in de 

handel	te	brengen	indien	het	fipronilgehalte	hoger	is	dan	0,005	mg/kg	(maar	lager	dan	0,010	mg/kg).	

De NVWA heeft de logische consequenties van de meetonnauwkeurigheid niet getrokken. Hierdoor 

is onnodig een grijs gebied geschapen: geen blokkade maar ook niet verkopen. Zie ook hoofdstuk 5: 

Handhaving: controles op eieren in winkelschappen.

Mede gezien het feit dat het RIVM bij deze concentraties voor eieren geen gevaar voor de volksge-

zondheid aanwezig acht, is deze benadering niet uit te leggen. Dit nog afgezien van de verwarring, 

onduidelijkheid en onzekerheid die deze benadering voor alle betrokkenen heeft veroorzaakt en de 

onnodige	vernietiging	van	eieren	met	grote	financiële	schade	voor	de	betrokken	boeren	tot	gevolg.	

Bovenstaande heeft tot op heden nog steeds genoemde consequenties. 

Overigens blijken er uitspraken van verzekeringsmaatschappijen te zijn gedaan dat de schade niet ver-

zekerd is, omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid heeft bestaan. 

3.3 EIEREN

Door de NVWA is een overzicht van de eicodes van geblokkeerde bedrijven op hun website geplaatst. 

Door deze vermelding is veel onrust en onzekerheid bij de pluimveehouders ontstaan en onnodige 

onrust veroorzaakt bij consumenten en retail. Ook na vrijgave van een eicode (omdat die stal bijvoor-

beeld	niet	behandeld	was),	bleven	afnemers	schermen	met	het	feit	dat	een	eicode	van	het	betreffende	

bedrijf nog op de NVWA website stond vermeld en daarmee het gehele bedrijf door de afnemer als 

verdacht werd bestempeld. Na vrijgave van een stal was daardoor de afname van de eieren nog niet 

gegarandeerd. Overigens werd de NVWA website onvoldoende actueel gehouden om vrijgave op 

stalniveau aan te geven. 

3 | Monstername, analyse en opheffen blokkade
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Niet onvermeld mag blijven dat de NVWA voor vermelding van eicodes op hun website de grens van 

0,005	mg/kg	heeft	aangehouden,	 terwijl	de	Belgische	FAVV	als	grenswaarde	voor	publicatie	0,072	

mg/kg	aanhield.	Bij	het	te	verdedigen	hanteren	van	deze	laatste	grens	was	veel	leed	bespaard	geble-

ven, zonder dat de volksgezondheid gevaar liep.

Kanalisatieprocedures kwamen veel te laat beschikbaar. Daardoor werden hele bedrijven onnodig ge-

blokkeerd en moest hun productie worden vernietigd, terwijl slechts een deel van de productie een te 

hoog	fipronilgehalte	bevatte.

Vermeerderingsbedrijven leken in de crisis aanvankelijk vergeten te zijn. Er zijn te laat procedures ge-

komen (voor vrijgave) waardoor onnodig veel kostbare broedeieren zijn vernietigd omdat deze te oud 

waren geworden. 

Het onnodig moeten vernietigen van bruikbaar, veilig, met zorg geproduceerd, voedsel stuit veehou-

ders tegen de borst. Behalve aspecten als economie en welzijn, speelt ethiek hierin een grote rol. 

3 | Monstername, analyse en opheffen blokkade

De vernietiging van miljoenen eieren
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3.4 KIPPEN

Uitgelegde hennen hebben een waarde variërend van € 0,50 tot € 2,00 per hen (afhankelijk van hou-

derijsysteem). Hennen worden geanalyseerd op vlees, lever en buikvet en worden niet vrijgegeven in-

dien	in	1	van	deze	onderdelen	de	norm	van	0,012	mg/kg	wordt	overschreden.	Een	overschrijding	wordt	

meestal in het buikvet vastgesteld. Dat buikvet kan echter in de slachterij worden verwijderd.

Pas	in	december	2017	is	er	een	protocol	gekomen	voor	uitgelegde	hennen.	Indien	het	fipronilgehalte	in	

het	buikvet	onder	de	0,012	mg/kg	uitkomt,	kan	een	proefslachting	volgen	waarbij	de	analyse-uitslag	van	

het	gehele	dier	bepalend	is.	Indien	deze	uitslag	onder	de	0,005	mg/kg	uitkomt,	kan	het	koppel	worden	

vrijgegeven. Door deze vertraging zijn onnodig tienduizenden hennen vernietigd in plaats van geslacht. 

Dit is geen zorgvuldige omgang met voedsel en leidt bovendien tot grote economische schade.

Ook hier waren er speciale problemen in de vermeerderingssector (opfok), die van bijzonder belang zijn 

omdat de marktwaarde hoog is en vernietiging dus grotere schade oplevert. Op 1 bedrijf ging het om 

70.000 opfok moederdieren met een waarde van € 13 per dier. Uiteindelijk zijn hiervan 12.000 dieren 

vergast, met een schade van ca. € 160.000. 

Opfokhennen (onder MRL) mochten niet geëxporteerd worden als het UBN geblokkeerd was, bijvoor-

beeld omdat er nog een restpartij vervuilde mest lag. De praktijkoplossing was eerst overzetten naar 

een bedrijf met een niet geblokkeerd UBN, en van daaruit exporteren. Dat moet gemakkelijker kunnen, 

dan hoeven de hennen ook niet 2x gevangen te worden.

Een ander probleem was dat bij opfok moederdieren (vlees of leg), boven MRL, de blokkade meeging 

naar het vermeerderingsbedrijf waardoor het UBN van het vermeerderingsbedrijf ook geblokkeerd 

werd en export van broedeieren niet werd toegestaan. Dit is een niet logische en onnodige procedure 

die leidt tot extra gevolgschade in de verdere keten. 

3.5 MEST

Hoewel	volksgezondheid	hier	geen	rol	speelt,	moet	ook	mest	met	een	gehalte	boven	de	0,01	mg/kg	

door verbranding vernietigd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Waar normale afvoer van 

pluimveemest	zo’n	€	15	per	ton	kost,	is	afvoer	naar	BMC	Moerdijk	veel	duurder	(€	42,50/ton).	De	afvoer	

via het Meldpunt naar ARN Weurt kostte € 59 per ton, en was daarmee naar zeggen van deze afvalver-

werker nog niet kostendekkend. Andere opties -indien al bereikbaar- voor verbranding zijn prohibitief 

duur	met	prijzen	rond	de	€	200	per	ton,	als	al	een	offerte	verkregen	kan	worden.

Over de bedragen bij huisvuilverbranders wordt, in tegenstelling tot verbranding door BMC, een af-

valstoffenheffing	van	€	14/ton	geheven,	die	wordt	doorberekend	aan	de	pluimveehouder.	Ondanks	

diverse pogingen vanuit ARN Weurt, het Meldpunt, de lokale bestuurders en de landelijke politiek is de 

aanvraag tot vrijstelling, gezien de unieke situatie, niet gehonoreerd. 
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Er zijn in de loop van het proces protocollen opgesteld voor kanalisatie van mest, maar die bieden niet 

altijd een oplossing. Pas in december 2017 is een protocol gekomen voor de bemonstering van de 

mestvoorraad,	maar	die	voorwaarden	waren	dusdanig	streng	dat	die	onuitvoerbaar	waren	(camera’s	

in 4 richtingen, afdekken, omheinen, verzegelen). Het heeft tot begin februari 2018 geduurd tot een 

praktisch beter bruikbare oplossing beschikbaar kwam. Dit protocol waarin het mogelijk wordt gemaakt 

bedrijfseigen vervuilde mest te mengen met bedrijfseigen schone mest biedt in de praktijk onvoldoen-

de soelaas. Er is meestal onvoldoende schone mest op het bedrijf beschikbaar, zeker als de vervuilde 

mest	een	relatief	hoog	fiproinilgehalte	bevat	en	dus	een	hoge	mengverhouding	noodzakelijk	is.	Er	is	

nog steeds dringend behoefte aan alternatieve oplossingen zoals het centraal verwerken van vervuilde 

mest. De overheid en de sector zijn hierover al maanden in overleg.

Inmiddels is de afvoermogelijkheid via ARN weer gesloten en is de wachttijd bij BMC, vanwege nood-

zakelijke onderhoudswerkzaamheden opgelopen tot eind 2018. De afvoer van vervuilde mest is daar-

mee onmogelijk geworden. 

Crisisbeheersing	kent	geen	ideale	oplossingen.	Er	is	onvoldoende	oog	voor	een	‘second	best’	aanpak	

waardoor er onnodig volksgezondheidsproblemen kunnen ontstaan door het ophopen van mest op de 

agrarische bedrijven.

Mestopslag

Mestverbranding
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4 | NVWA, AVINED, Meldpunt

Boenen bij de boeren

Voor deze rapportage zijn de ervaringen van het Meldpunt aangevuld met gesprekken met 10 pluim-

veehouders. Er is hierbij vooral gevraagd naar de ervaringen met de NVWA, AVINED en het Meldpunt. 

Hierbij	is	de	normering	op	0,005	mg/kg	niet	ter	discussie	gesteld	om	voldoende	richting	in	het	gesprek	

te houden. De voornaamste bevindingen hierbij zijn:

• De NVWA maakte een zeer valse start door de mededelingen van de plaatsvervangend directeur- 

generaal in Nieuwsuur waarin deze opriep geen eieren meer te eten. Hierdoor kwam ook de be-

langrijke export naar Duitsland in 1 keer stil te liggen.

• Pluimveehouders zijn goed te spreken over de NVWA-medewerkers op het erf, deze tonen begrip. 

Dat begrip wordt niet ervaren van de hogere echelons en van bureau-medewerkers in Utrecht.

• Men wil meer begrip hebben voor het feit dat met levende dieren de productie niet zomaar stop-

gezet kan worden, en dat iedere dag uitstel groeiende hoeveelheden eieren en mest betekent. Te 

veel	op	de	procedure	gerichte	zorgvuldigheid	bij	de	NVWA	botst	met	de	‘sense	of	urgency’	bij	de	

pluimveehouders.	De	NVWA	blokkeert	maar	denkt	niet	aan	‘second	best’	oplossingen	die	de	crisis	

beheersbaar houden en sneller tot een oplossing brengen.

• De bereikbaarheid van de NVWA in de beginfase was rampzalig. Niet bekend was wie te bereiken, 

en als het al lukte wist niemand wat. De mailbox zat vol. Geen antwoorden, ook geen autoresponder. Er 

was geen inbelnummer voor bedrijven - dat is er nog niet. Bellen via de consumentenlijn is nutteloos.

• De communicatie met de NVWA is verbeterd met de invoering van casemanagers, maar dat was 2 

maanden nadat de blokkeringen zijn opgelegd, wat veel schade en stress heeft veroorzaakt. Deze 

casemanagers	bellen	nu	zelfs	netjes	’s	avonds	en	dat	wordt	gewaardeerd.

• Uitslagen van ambtelijke monsters moeten meteen doorgebeld kunnen worden, ook voordat de 

beschikking genomen is, scheelt veel stress.

• Medewerkers van AVINED zijn als invoelend ervaren.

• Protocollen van AVINED zijn soms zelfs voor insiders moeilijk te begrijpen.
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Bij de verschillende interviews is tenslotte ge-

vraagd naar de mening van de betrokken pluim-

veehouders over het Meldpunt en de inzet van 

de gemeenten. Hiervoor was unanieme waarde-

ring.	 In	 ieder	geval	heeft	het	 ‘luisterend	oor’	ge-

werkt om steun te bieden in een stressvolle peri-

ode. Meer concreet:

• Het Meldpunt heeft snel met allerlei experts 

geschakeld, knap voor een onderwerp waar 

niemand wat van wist.

• Complimenten voor het regelen van de extra 

mestafzet in Weurt, voor de solidariteitsactie 

‘Boenen	bij	de	Boeren’	en	het	aanbieden	van	

agrarische coaches.

• Complimenten ook voor de belangstelling en 

steun van burgemeester en wethouders van 

de verschillende gemeenten. 

• Tenslotte was bij ruimingen ook de veiligheid 

goed geregeld, de gemeente nam zelf con-

tact op met de pluimveehouder om de mo-

gelijke politie inzet te bespreken.

In bijlage 2 zijn verslagen van de interviews weer-

gegeven. De namen van de geïnterviewde pluim-

veehouders zijn bekend bij het Meldpunt.
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5 | Normstelling en handhaving

In deze rapportage is in voorgaande hoofdstukken uitgegaan van de normstelling van de NVWA op 

0,005	mg/kg	voor	alle	producten	(eieren,	kippen	en	mest)	om	daarbinnen	knelpunten	en	mogelijke	

verbeteringen te kunnen signaleren. Het is echter onvermijdelijk om ook de normstelling en handha-

ving ter discussie te stellen, en hier de sterke kritiek vanuit de sector, zoals opgetekend bij de contacten 

van het Meldpunt en bij de interviews, samen te vatten.

5.1  NORMSTELLING

De NVWA volgt onzes inziens een legalistische redenering die ontkent dat bij de normstelling wel degelijk 

andere keuzen mogelijk zijn dan alleen voor de meest strenge norm, de Acceptabele Dagelijkse Inname 

(ADI).	Voor	een	persoon	van	60	kg	bedraagt	deze	0,012	mg	fipronil/dag.	Waarom	is	niet	gekozen	voor	

de Belgische benadering, waarbij de norm voor direct ingrijpen gelegd is op de Acute Referentie Dosis 

(ARfD)	van	b.v.	0,54	mg	fipronil/dag	voor	een	persoon	van	60	kg,	een	verschil	dus	van	een	factor	45.	

Waarom	zulke	grote	verschillen,	waar	de	EU	deze	benadering	onnodig	acht	en	een	‘level	playing	field’	

ook niet zonder betekenis is?

Voor mest was geen norm, waarom is deze op de minimum residulimiet voor eieren gesteld? Hier kan 

verwezen	worden	naar	de	hoeveelheid	fipronil	die	nog	steeds	op	bouwland	terecht	komt	bij	prei-	en	

uienteelt.	Zelfs	indien	‘verontreinigde’	pluimveemest	met	de	maximale	hoeveelheid	van	5	ton/ha	wordt	

toegepast,	dan	is	de	hoeveelheid	fipronil	flink	lager	dan	de	hoeveelheid	die	met	het	behandelde	zaad	

meekomt. 

5.2  HANDHAVING

Het	leggen	van	alle	verantwoordelijkheid	bij	 ‘het	bedrijfsleven’	houdt	geen	rekening	met	het	feit	dat	

vrijwel alle pluimveebedrijven gezinsbedrijven zijn die geen eigen kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren 

op alle voeders en materialen die het bedrijf binnenkomen, maar die moeten vertrouwen op reputatie 

van de toeleveranciers – en op de overheid. Dit gold ook voor DEGA-16, dat aangeprezen werd voor 

reiniging	met	‘natuurlijke	eucalyptus-oliën’,	en	dat	zelfs	door	de	top	van	de	pluimveesector,	Wagenin-

gen Universiteit en Schothorst Feed Research, werd toegepast. Pluimveehouders konden onmogelijk 

weten	dat	de	gebruikte	DEGA-16	fipronil	bevatte,	en	dat	dit	illegaal	was	toegevoegd.	Dit	nog	afgezien	

van	het	feit	dat	bij	meerdere	pluimveehouders	een	reiniging	inclusief	fipronil	is	toegepast	zonder	dat	

om een bloedluisbestrijding gevraagd was c.q. er een probleem met bloedluis op het bedrijf aanwezig 

was.	De	bloedluisbestrijders	kwamen	aanrijden	in	een	auto	met	IKB	Certificaat.	Van	gezinsbedrijven	kan	

niet	worden	verwacht	dat	zij	op	al	hun	leveranciers	een	diepgaande	‘due	diligence’	uitvoeren.	Hier	ligt	

een taak voor de overheid.
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De eerste signalen in november 2016 werden door de overheid genegeerd. Er is voor een strafrech-

telijke benadering gekozen, waarbij de activiteiten van Chick Friend geen strobreed in de weg werd 

gelegd.	Integendeel.	Het	bedrijf	afficheerde	zich	op	de	beurs	in	Hardenberg	in	oktober	2016	nog	met	

stalontsmetting, maar op de beurs in Venray in maart 2017 als specialist bloedluisbestrijding. En zelfs na 

in beslagname van de administratie van Chick Friend zijn nog stallen met DEGA-16 behandeld.

De NVWA is in juni 2017 actief geworden na een verzoek van de Belgische FAVV. Een groot deel van 

de	legsector	werd	lamgelegd.	In	totaal	werd	bij	291	bedrijven	(met	793	stallen)	fipronil	aangetroffen.	Er	

is	echter	slechts	bij	één	bedrijf	een	fipronilgehalte	in	de	eieren	boven	de	acute	grenswaarde	gecon-

stateerd. Een daarbij passende communicatie en aanpak had veel leed en schade kunnen voorkomen. 

Zoals hierboven al gemeld, is het ook moeilijk te begrijpen dat de NVWA een blokkade opheft bij 0,010 

mg/kg	maar	dat	dan	toch	eieren	alleen	mogen	worden	afgevoerd	bij	een	gehalte	<	0,005	mg/kg.	Dit	

is puur juridisch geredeneerd maar in de praktijk irreëel.

De	NVWA	controleert	eieren	in	supermarkten	op	fipronilgehalten	hoger	dan	0,005	mg/kg.	Deze	werk-

wijze	roept	veel	vragen	op.	Zo	is	bekend	dat	na	het	verkrijgen	van	een	uitslag	onder	de	0,005	mg/kg	er	

een gerede kans bestaat dat bij een andere steekproef, door de meet-onzekerheid, het gehalte hoger 

uitkomt,	bijvoorbeeld	op	0,008	mg/kg.	Dit	is	onder	de	vrijgave	grens	en	brengt	geen	enkel	risico	voor	

de volksgezondheid met zich mee. Ook is de vraag in hoeverre de analyse van een enkel doosje eieren 

voldoende representatief is voor het beeld van een hele stal. Het onder 3.2 benoemde “grijze gebied” 

leidt ook hier tot veel onnodige onrust en onzekerheid, bij zowel retail, eierhandel als pluimveehouders. 

Het leidt zelfs tot verstoring van handelsrelaties.

Bij pluimveehouders heerst ook het gevoel dat met twee maten 

gemeten wordt. Op het ene moment verwijdert de NVWA eieren 

met	een	fipronilgehalte	van	0,008	mg/kg	uit	de	schappen,	waar-

van een consument per dag er honderden moet eten om in de 

buurt	 van	 een	 mogelijk	 negatief	 gezondheidseffect	 te	 komen.	

Op het andere moment is er een voorval met cyanide-houdende 

abrikozenpitten, waardoor een Limburgse consument in het zie-

kenhuis moet worden opgenomen, en waarbij de NVWA blijkbaar 

heeft volstaan met de vermelding op de verpakking ‘niet meer 

dan	5	pitten	per	dag’.	Het	was	dus	verantwoord	geweest	op	het	

winkelschap van de eieren te plakken: “Let op: eet van deze eie-

ren	niet	meer	dan	1742	stuks	per	dag!”		Zie	figuur	2	(bron:	GD).
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Bij het wegvallen van in Nederland geproduceerde eieren kwamen er zelfs eieren uit andere EU-landen 

op de markt, waar minder streng - of niet- gecontroleerd wordt. 

Het gevoel van met twee maten meten komt ook op bij het vergelijken van het beleid ten aanzien van 

fipronilmest	met	dat	van	verontreinigde	grond.	Het	is	toegestaan	om	licht	verontreinigde	met	niet	ver-

ontreinigde grond te mengen, waarom mag dat niet met mest? Dit is na een maandenlange procedure 

pas sinds januari 2018 in beperkte mate met mest van eigen bedrijf mogelijk gemaakt.

Pluimveehouders verwijzen ook naar de bijstelling van MRL door technische ontwikkelingen in de de-

tectie.	Deze	grens	lag	in	2016	nog	op	0,015	mg/kg	en	is	in	2017	op	0,005	komen	te	liggen.	Hantering	

van de grens van 2016 zou het merendeel van de problemen hebben kunnen voorkomen.

Tenslotte heeft de NVWA geen bijdrage geleverd aan het beperken van schade door alternatieven 

mogelijk te maken. Waarom is b.v. verkoop van eieren als nertsenvoer geblokkeerd? Nertsen worden 

niet geconsumeerd, de kadavers worden vernietigd.

Waarom	mogen	eieren	met	licht	verhoogd	fipronilgehalte	niet	aan	de	industrie	worden	geleverd	waar-

bij eiwitten en dooiers worden gescheiden, en de dooiers worden vernietigd? Bij het aanbieden van 

deze alternatieven werd telkens geschermd met Europese wetgeving (waardoor verplaatsing van ca-

tegorie 1 materiaal niet is toegestaan) terwijl betrouwbare en controleerbare stromen op gang konden 

worden gebracht. 

  

Figuur 2
Bron: GD
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6.1  CONCLUSIES

1.	 De	samenwerking	tussen	de	initiatiefnemers	in	de	Gelderse	Vallei	heeft	effectief	gefunctioneerd	en	

heeft op een aantal onderdelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen 

van praktische oplossingen waarmee pluimveehouders geholpen werden.

2. Het Meldpunt was een waardevolle schakel tussen pluimveehouders enerzijds en AVINED, de 

NVWA en GD anderzijds.

3. De steun via het Meldpunt en ook rechtstreeks van de gemeenten van regio de Gelderse Vallei is 

door	de	getroffen	pluimveehouders	gewaardeerd.

4. De NVWA was organisatorisch niet voorbereid op een dergelijke crisis en had te veel tijd nodig voor 

het	opzetten	van	een	adequate	respons.	De	eerste	reacties	in	de	crisis	(de	gouden	’24	uur’,	bijvoor-

beeld via de televisie) leidden tot vergroting van de crisis.

5.	 Draaiboeken	voor	de	georganiseerde	dierziektenbestrijding	zijn	niet	per	definitie	bruikbaar	en	ge-

schikt	voor	een	voedselveiligheidscrisis,	zoals	de	fipronilproblematiek.	

6. Toegesneden protocollen kwamen traag beschikbaar. Het blokkeren van het gehele UBN door af-

wezigheid	van	kanalisatie	van	stallen	heeft	grote	financiële	 schade	veroorzaakt.	Daardoor	 is	ook	

onnodig grote emotionele schade, bij pluimveehouders en bedrijven in de periferie, veroorzaakt.   

7. Een geheel legalistische benadering heeft onnodige schade berokkend aan de sector. In een crisis 

bestaan geen ideale oplossingen, en de handelswijze van de NVWA is voor zichzelf weliswaar risi-

comijdend geweest, maar is voorbij gegaan aan de mogelijkheid van “second best” oplossingen.

8. De te scherpe normstelling heeft geleid tot onnodige vernietiging van voedsel en overbelasting 

van	de	infrastructuur.	Door	de	rigide	aanpak	van	de	mestproblematiek	zijn	risico’s	ontstaan	op	het	

gebied van omgevings- en milieuhinder, ziekten en brand.

9. Pluimveehouders zetten zich in voor een uitstekend product, maar hebben door de werkwijze van 

de NVWA het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor voedsel.

10. Veldmedewerkers van NVWA bleken zich snel in te kunnen werken. Op beleidsniveau bij de NVWA 

schiet de kennis van de (on)mogelijkheden van de pluimveesector regelmatig tekort.

11. De NVWA heeft tot het laatste toe, zelfs na inbeslagname van de administratie, de behandelingen 

door Chick Friend laten voortbestaan ondanks dat er gerede vermoedens waren van onrechtmatig-

heid, en heeft de sector niet beschermd. Daardoor is de crisis groter geworden dan nodig was.
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6.2  AANBEVELINGEN

1. De NVWA dient zich beter voor te bereiden op een crisis, en met name te zorgen voor een goede 

bereikbaarheid en aanspreekbaarheid voor bedrijven. De communicatie dient verbeterd en ver-

sneld te worden. De praktische expertise over de pluimveesector dient versterkt te worden, vooral 

op beleidsniveau, wat kan resulteren in realistische draaiboeken. Nu zijn te grote aantallen veehou-

ders	te	lang	getroffen.

2.	 Er	dienen	op	korte	termijn	effectieve	maatregelen	genomen	te	worden	om	het	mestprobleem	op	

te lossen, om daarmee problemen te voorkomen m.b.t. hygiëne, milieu- en omgevingshinder, on-

gedierte en risico op ziekten en brand. Toepassing van hetzelfde beleid als voor licht verontreinigde 

grond ligt voor de hand (centraal homogeniseren).

3. Gezien het schadevergrotende handelen van de NVWA is het redelijk om kosten voor pluimvee-

houders	voor	bemonstering	door	de	NVWA,	en	de	afvalstoffenheffing	voor	de	afvoer	van	mest	voor	

verbranding, niet in rekening te brengen.

4. Pluimveehouders die hun stallen hebben laten reinigen met DEGA-16 hebben te goeder trouw 

gehandeld – en langer dan nodig door te laat ingrijpen van de NVWA bij Chick Friend. Hanteren van 

een	vorm	van	compensatie	zoals	nu	in	België	gebeurt,	zou	daarom	bestuurlijk/politiek	heroverwogen	

moeten worden. 
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Bijlage 1 | Agrarische coaching

SITUATIESCHETS

Boeren zijn gewend hard te werken. De economische druk wordt echter steeds groter, door schaalver-

groting moeten steeds meer uren gemaakt worden. Daarom willen zij hun bedrijf niet graag verlaten uit 

een gevoel van tekort schieten. Door schaalvergroting zijn hun sociale contacten steeds verder achter-

uit gegaan: waar 20 jaar geleden bijna alle buren nog boer waren, is dat nu anders. Ook boerenorgani-

saties zijn in aantal verminderd. 

Boer	zijn	ook	is	een	levenswijze.	Bij	de	fipronilcrisis	stond	je	hele	identiteit	op	het	spel:	bedrijf-woning- 

sociaal-status-gezin. Daarbij wordt het vernietigen van gezonde dieren en goede eieren ervaren als een 

miskenning van de waarde van voedsel en van de levensvervulling van de boer. Maar de productaan-

sprakelijkheidsverzekering keert niet uit omdat de volksgezondheid niet in gevaar was.

Doordat deze crisis geheel nieuw was, heerste er grote onzekerheid. Wat is het, wat kun je eraan doen, 

hoe lang duurt het, hoeveel gaat het kosten? Monsternames en uitslagen die eindeloos lang lijken te 

duren. Eindeloos poetsen en toch geen zekerheid dat het helpt. Onoverzienbare claims voor terugha-

len van eieren, een onopgeloste mestproblematiek.

Die onzekerheid is slopend en uit zich in lusteloosheid, slecht slapen of gedachten aan zelfdoding. 

Geen licht aan het eind van de tunnel en de vrees dat het gezinsbedrijf verloren gaat. En terwijl de onze-

kerheid geleidelijk verdwijnt, daalt langzaam de nieuwe werkelijkheid in: geen nieuwe stal, geen nieuw 

huis, geen bedrijfsopvolging, niet met pensioen kunnen.

COACHING

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Meldpunt was het luisteren naar de ervaringen, maar 

ook	de	gevoelens	van	de	pluimveehouders.	Ook	boeren	hebben	een	specifieke	benadering	nodig:	

je moet ze opzoeken. Vandaar dat parallel aan de activiteiten van het Meldpunt Fipronil door de ge-

meenten in de Gelderse Vallei een coachingstraject is opgezet. Hiervoor zijn drie coaches benaderd 

met een agrarische achtergrond (niet noodzakelijk pluimvee). Er is geen beroepsvereniging of andere 

aanspreekbare groep op dit terrein, zodat persoonlijke bekendheid ter plaatse bepalend is. 

Van de mogelijkheid tot gesprekken is veelvuldig gebruik gemaakt (zie tabel 1), en wel meer naarmate 

de	problemen	uitzichtlozer	schenen	en	de	financiële	situatie	nijpender	werd.	Pluimveehouders	kunnen	

’s	avonds	niet	de	deur	achter	zich	dicht	trekken,	de	zorgen	van	het	bedrijf	gaan	mee	de	huiskamer	in,	

en het hele gezin lijdt onder de druk van de situatie (geen uitweg zien). 
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Benadering geblokkeerde bedrijven voor coaching tot 31 december 2017

Adressen gebeld voor gesprek 71

Totaal gebeld (inclusief vervolggesprekken) 176

Bezoeken 1e keer 34

Totaal bezoeken inclusief 2e en 3e keer 54

Niet iedereen had behoefte aan een gesprek. Een enkele keer werd een gezin in nood gemeld door 

derden: meldpunt, LTO, de kerk, de huisarts, een dochter.  

De coaches hebben zich opgesteld als gesprekspartner en niet als maatschappelijk werker.  De kracht 

van de coach is om van vormeloos- en uitzichtloosheid van het probleem naar oplossingsrichtingen en 

actie te komen. 

SLOTOPMERKINGEN

• Uit de hierboven gegeven cijfers kan geconcludeerd worden dat het coachingstraject in een duide-

lijke behoefte heeft voorzien.

• De benadering via de geblokkeerde eicodes slaat delen van de pluimveesector (vermeerdering, 

opfok) over. 

• Bij een nieuwe crisis ook erfbetreders (voorlichters, pluimveedierenartsen) en huisartsen inschake-

len	om	vragen	op	te	sporen/hulp	aan	te	bieden.

• Een herkenbaar landelijk netwerk van agrarische coaches leidt ertoe dat bij crises in de landbouw snel-

ler hulp kan worden geboden. Geprofessionaliseerde hulp kan in draaiboeken worden opgenomen.

• In gezinsbedrijven heeft de vrouw een centrale rol in het bespreekbaar maken van problemen, 

schakel haar in.

Tabel 1
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BEDRIJF 1  |  3 stallen, waarvan 2 behandeld

Plaats Terschuur

Kerndata Kanalisatieprotocol toegepast. 

Eieren Het bedrijf ging op slot maandag 27 juli. Op vrijdag 28 juli werden monsters opgehaald. Op vrijdag 4 augustus werd 

telefonisch de uitslag voor de eieren doorgegeven, toen later de uitslag schriftelijk kwam stond er als datum 31 juli 

op. Dit betekent dat er 4 dagen eerder actie ondernomen kon worden door de pluimveehouder als er gelijk bij het 

bekend zijn van de uitslag gebeld was! Per saldo had het op dinsdag klaar kunnen zijn, het werd zaterdagmiddag pas 

bekend gemaakt wat een extra verlies door verloren tijd opleverde van 45.000 eieren à 15 cent.

Kippen Op het bedrijf was 1 stal goed en 2 boven de norm. Kanalisatieprotocol toegepast. 

Mest Vrijgekomen per december 2017

Knelpunten Tussentijds was geen informatie te verkrijgen.  

Gecertificeerde	bedrijven	werken	snel:	op	7/8	een	geborgd	monster	genomen	door	een	gecertificeerd	bedrijf,	op	

9/8	resultaat.	Op	de	zaterdag	te	horen	gekregen	dat	bemonstering	ambtelijk	moest	gebeuren,	maar	de	NVWA	

kwam	daarvoor	niet.	Pas	door	een	‘deal’	(jerrycan	van	Chick	Friend	afgeven,	in	ruil	voor	monstername)	kwam	de	zaak	

los. Monsters eieren uiteindelijk 12 augustus genomen en 17 augustus (goed) resultaat.  

Hierdoor 10 dagen eieren (130.000 stuks) à 15 cent door trage procedures vernietigd. 

Totale	extra	kosten	van	blokkade	ca.	€	70.000/maand.

NVWA Communicatie was in het begin zeer gebrekkig, wat tot grote schade leidt. De NVWA heeft geen inbelnummer voor 

bedrijven. De mailbox was overbelast, meldingen konden niet gedaan worden, er was ook geen ontvangstbevestiging 

voor mail. 

Ook plaatsing op de lijst (van geblokkeerde bedrijven) verliep vreemd. Pluimveehouder hoorde van zijn eierhandelaar 

dat hij op de lijst stond, niet van de NVWA. 

De laatste 3 maanden (vanaf oktober) verloopt het contact met de NVWA beter. Monstername gaat redelijk snel (1 a 2 

dagen na aanvraag). Er is ook een casemanager die het bedrijf kent.

Meldpunt Zeer te spreken over meldpunt en gemeente Barneveld (m.n. burgemeester en wethouder Vd Hengel). Ook kerst-

pakket zeer gewaardeerd.

Opmerkingen De aanloopperiode werd gekenmerkt door veel onduidelijkheid, vertraging en gebrekkige communicatie. Het voort-

durend bellen (en geen antwoord krijgen) levert een enorme stress op, en een zware emotionele belasting voor het 

gezin.

Oplossingen/aanbevelingen/wensen:

•  Meer kennis bij de NVWA over zaken waarover ze beslissen

•  Communicatie beter

•  Boerenbedrijven beter beschermen

•  Meet niet met twee maten

- Bij abrikozenpitten met hoog gehalte aan cyanide mag er een sticker met max. consumptie van 5 pitten op de zak 

en gaat de verkoop door. Waarom moeten eieren die veel minder schadelijk zijn dan vernietigd worden? 

-	Naar	verluidt	komen	in	het	schap	Poolse	eieren	voor	met	een	veel	hoger	fipronilgehalte,	maar	die	worden	niet	

tegengehouden omdat daar documenten van de Poolse autoriteiten voor zijn.

-	Mest:	bij	uienteelt	mag	fipronil	worden	toegepast.	Veiligheidsnorm	van	100	lijkt	daar	overdreven,	

bij	max.	toepassing	van	5	ton	kippenmest	per	ha	is	toegevoegd	fipronil	te	verwaarlozen.
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BEDRIJF 2  |  Totaal 6 stallen met opfokhennen en op een andere locatie 4 stallen met leghennen

Plaats Terschuur

Kerndata Eerst eieren vrij, daarna mest en dieren onderzocht.

Gericht zoeken naar einummers. Gehaltes waren zo laag (tussen 0,0065 en 0,014) dat ze in 2016 na meetcorrectie niet 

geblokkeerd zouden zijn.

Eieren 19 september uitslagen, 3 van de 4 goed.

Kanalisatie:	band	verzegeld,	voorraad	gescheiden	in	goed/niet	goed	en	verladen	met	onder	toezicht	KIWA.	Tussen	

19/9	en	4/10	alleen	afleveren	met	KIWA’er	erbij.	4e	stal	was	op	4/10	ook	goed.

Nummers zouden niet gepubliceerd worden maar dat is toch gebeurd. Er wordt gecontroleerd in supermarkten op 

nummers als die op de lijst staan.

Kippen Opfokbedrijf: mestmonsters

Dieren waren niet besmet maar mochten niet rechtstreeks worden afgeleverd voor export (geheel bedrijfsnummer 

geblokkeerd), mochten wel verplaatst worden naar een schoon bedrijf en vandaar worden geëxporteerd.

Mest Mest	is	een	groot	drama.	Productie	75	ton/week.	Per	19/1	2000	ton,	afvoerkosten	zijn	heel	hoog	(BMC	€	42,50/ton,	

Rendac	€	136/ton,	mest	is	te	droog	voor	Weurt).	Eigen	klanten	gaan	bij	BMC	voor.	BMC	deelt	per	18/1	mee	de	mest	

niet binnen 2 maanden te kunnen verwerken. 

Er is 1 besmette stal (met besmette mest) maar van het gehele bedrijf mag daarom geen mest worden afgevoerd. 

Bij mengen zou alles onder de norm zitten. Tijdelijke opslag zou een oplossing zijn, maar EZ en de NVWA willen daar 

niet aan (er is nu een protocol voor tijdelijke opslag op land, met verzegelde hebben en camerabewaking). Mest is nu 

op bouwland opgeslagen en stallen worden direct uitgereden en in containers afgevoerd. Kanalisatie. In lege stallen 

zaten geen verklikkerdieren dus bedrijf blijft geblokkeerd.

Knelpunten Alle stallen gemonsterd, ook lege. In lege stallen zaten geen verklikkerdieren, dus bedrijf geblokkeerd.

Voorbeeld: Scharrelhennen 3500, met 500 bruine hennen. Bij monstername 1 bruin eitje van de grond geraapt, te 

hoog	gehalte,	maar	1%	van	de	dieren	geeft	8%	in	het	monster.	Is	een	mengmonster	mogelijk?

NVWA Geen vast aanspreekpunt bij de NVWA, algemene mail functioneerde niet, toen verstuurd via rechtstreekse adres 

NVWA-medewerker.

Monsteruitslagen zijn nu redelijk op tijd.

Meldpunt Gemeente: bedrijf met vestigingen in meerdere gemeenten dus niet speciaal één gemeente.

Opmerkingen Norm is aangescherpt, gehalten in eieren waren ook aanvankelijk zo laag dat ze in 2016 niet geblokkeerd zouden zijn 

(tussen 0,0065 en 0,014).

In totaal 8 à 9 miljoen eieren weggegooid à 6 cent per stuk.

Exzolt MSD: vergelijkbaar insecticide door kapitaalkrachtig bedrijf wel correct geregistreerd.

Bedrijf heeft schadeclaim van 3 miljoen Euro gekregen

Voorraad terughalen, verwerkt product terughalen.

Gesplitste	eieren:	eigeel	bevat	te	veel	fipronil,	dus	gedroogd	eigeel	ook	terughalen.

Productschap zou wel wat uitgemaakt hebben, snellere en meer deskundige reactie.
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BEDRIJF 3  |  3 locaties met verschillende nummers

Plaats Lunteren

Kerndata Behandeld	in	2016,	met	herhaling	in	april	2017.	29	/7	geblokkeerd

Eieren Monsters	al	28/7	genomen.	Uitslag	pas	9/8	na	brief	van	advocaat.	1	stal	te	hoog.	Kanalisatie:	2	stallen	maar	met	

verschillende kleuren.

Uitslag was veel te laat (1 augustus uitslag gedateerd, 9 augustus bekend). 

Gevolg 8 dagen eieren vernietigd, 240.000 x 0,1725 = € 41.400 schade

Exportwaardig: broedeieren vleeskuikens gaan indirect wel (via bedrijf met vrij UBN)

Kippen 10.800	opfokmoederdieren	en	1985	hanen	vergast	omdat	broederij	ze	niet	wilde	afnemen	(alleen	0,0066	mg/kg	in	

het	vet),	waarde	€	13,50/hen.

Achteraf	is	gebleken	dat	een	koppel	dieren	met	te	hoge	waarde	in	een	schone	stal	verplaatst	worden	geen	fipronil	

meer te vinden is in vet en eieren na 4 weken. Op 20 weken hadden de dieren dus achteraf beter naar een schone 

stal kunnen gaan. Immers de echte 50 gram en hoger wegende broedeieren, komen toch pas op 24 weken leeftijd. 

Mest Moerdijk	€	42,50/ton	inclusief	transport.	Opfokmest	brandt	beter	(lichter,	veel	organische	stof).	Contract	met	BMC.

Nu nog 2 stallen mestblokkade maar dieren kunnen vrij weg.

Knelpunten Geen opmerkingen

NVWA Geen opmerkingen

Meldpunt Heel tevreden over meldpunt, maar meldpunt kreeg ook geen tijdige informatie over broedeieren van vleeskuikens

Opmerkingen Frustrerend	is	dat	kennelijk	al	in	november	2016	de	fipronilkwestie	bekend	was,	en	daar	geen	melding	van	gemaakt	is.

BEDRIJF 4  |  3 STALLEN

Plaats Rhenen

Eieren Eieren zijn een versproduct dat binnen 1 week geleverd moet worden. Doorlooptijd te lang: aanvraag 2 dagen, en 

(minimaal) 7 dagen tot uitslag. Geaccrediteerde labs doen monstername en uitslag in 48 uur, en bij spoed in 24 uur. 

Indruk van verschil: 1 week eieren, 300.000 stuks, verschil al 2 cent per ei.

Kanaliseren is goed gegaan.

Kippen 21/8	schone	stal,	28/8	jonge	hennen.	Proefslachting.	Niet	willen	ruimen,	kippen	konden	net	op	tijd	weg	dankzij	 

interventie LTO.

Mest Mest:	2	weken	vrij	na	eieren,	10	vrachten	@	€	40/ton

Knelpunten Geen opmerkingen

NVWA Niet te klagen over controleurs.

De NVWA maakt eerst het probleem groot, en toen konden ze het niet meer aan.

Meldpunt Complimenten voor meldpunt. Snel met allerlei experts geschakeld, kon ook geen oplossingen bieden maar knap 

gedaan met iets waar niemand iets van wist.

Opmerkingen Belgische	collega’s	gaan	heel	anders	te	werk.

Er wordt kennelijk geen waarde gehecht aan voedsel

In	2016	was	0,015mg/kg	nog	goed	en	nu	is	het	0,005

Overheid mengt zelf vervuilde grond, maar waarom mag dat dan niet met mest? Kan er geen apart kanaal gemaakt 

worden voor de industrie? B.v. mixen met goede eieren, of splitsten. 

Wens: 

•  Ga in overleg met de sector, niet als autoriteit

•  Kijk naar de waarde van dieren-ondernemer- geld. Dit sloopt gezinnen.
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BEDRIJF 5  |  2 stallen

Plaats Kootwijkerbroek

Kerndata Op	slot	26/7,	eieren	pas	weer	vrij	13/10.

Eieren Monsters	en	contramonsters.	Uiteindelijk	26/9	ongecorrigeerd	0,0084,	maar	meting	moest	toch	overnieuw	anders	

mag je niet leveren. 

Switch van vrijgave monstername is niet gecommuniceerd, dus 4 x 58000 eieren voor niets weggegooid.

Kippen Bruine scharrelkippen eieren vrij, buikvet was 0,85 ongecorrigeerd.

Witte scharrels eieren moeilijk, vlees goed. 

Fipronilkippen	geruimd.	Slachtprijs	was	10-25	ct/kg,	kosten	nu	50ct/stuk.

Witte scharrelkippen geruid.

Mest Tijdelijk	in	IBC	containers	opgeslagen.	Verzegelde	mestopslag	met	camera’s	onhaalbaar.	Capaciteit	is	beperkt:	400-

500 ton per dag, eerst leegrijden. 

Maar BMC gaat nu dicht tot eind mei. Mestvoorraad nu 700 ton.

Knelpunten Rendac	heeft	geen	publieke	ophaalplicht	voor	eieren.	Monopoliepositie	Moerdijk.	Afvoer	mest	normaal	€	15/ton,	nu	

€	50/ton.

NVWA Er zijn veel boeren vrijgegeven op 0,010, en later is die norm verlaagd. Aanscherpen van de norm voelt als koude executie.

Opmerkingen Nultolerantie kan niet want zit in veevoer uit Zuid-Amerika.

Pluimveerechten worden duurder, en verschillen tussen bedrijven worden uitvergroot. Bedrijven die goed uit de crisis 

zijn gekomen kunnen groeien.

BEDRIJF 6  |  3 scharrelstallen op 1 locatie + 1 biologisch bedrijf

Plaats Bennekom

Kerndata Biostal	was	behandeld	mei	2016,	stal	3	in	juli	2016.	Bedrijf	op	slot	7/8

Eieren Pas	op	14/8	komt	de	NVWA	langs	voor	monstername.	Resultaat:	vrijgave	want	gehalte	0,0067,	maar	eierhandel	liet	

ze	staan.	In	3	weken	gedaald	tot	<0,005.

Kippen Fipronil in kippen doordat opfokker het heeft laten gebruiken. 

Export alleen als gehele UBN is vrijgegeven, dat betekent dat alle besmette mest weg moest zijn.

Mest Kanalisatieprotocol:	alleen	in	stal	3	fipronil	gebruikt.	Vervuilde	mest	laten	monsteren.	3	vrachten	afgevoerd	naar	Weurt,	

op	8/	en	9/1	nog	3	vrachten	naar	Moerdijk.	Mest	is	nu	vrij.

NVWA Langzame	respons	NVWA:	1	week	wachten	na	op	slot	gaan	is	veel	te	lang.	Scharrelbedrijf	is	op	7/8	bemonsterd,	

uitslag	pas	15/8	ontvangen	terwijl	deze	al	op	10/8	bekend	was.	Wel	alle	drie	stallen	onder	MRL.

Meldpunt Goed dat mestafzet Weurt geregeld is

Opmerkingen Biologisch	bedrijf	3x	behandeld	met	waterstofperoxide	en	flappen	eruit.

Protocol vrijgave besmette mest is veel te moeilijk

Heeft rechtsbijstand ingeschakeld

Situatie	per	19/1:	UBN	scharrelstallen	vrij,	voor	biologisch	bedrijf	ligt	nog	blokkade	op	hennen	maar	dat	heeft	de	tijd	

tot	oktober	’18.



Pagina 32

Bijlage 2 | Samenvattingen interviews  
     pluimveehouders

BEDRIJF 7  |  2 locaties met in totaal 27.000 biologische hennen

Plaats Overberg

Kerndata Altijd	vrij	met	eieren	maar	UBN	geblokkeerd	tot	9/12

Eieren Staat	niet	op	de	lijst	(altijd	<0,010),	altijd	vrij	met	eieren

Duitsland houdt strikt 0,005 aan.

Kippen 11.000 biologische kippen uit besmette stal waren uitgelegd. Alleen buikvet was licht verhoogd, toch alles naar Ren-

dac.	In	plaats	van	2	Euro/hen	opbrengst	nu	1	Euro/hen	kosten.

Mest Mest: norm aangescherpt in 2016

Eerste	monster	amitraz	en	fipronil	3x	te	hoog,	tweede	monstername	1	week	later:	niets	aangetoond.

Geen	voorraad	opgenomen	per	1/8

Per	1/12	vrijgegeven.	In	de	tussentijd	is	er	mest	bijgekomen	van	de	kippen	in	de	stal	–	op	dezelfde	hoop.	Alles	af	te	

voeren, maar hoe? Geen idee.

Breekt	fipronil	af	in	de	mest?	100	ton	apart	gezet.	Duidelijk	antwoord	krijg	je	niet,	AVINED	is	afhankelijk	van	de	NVWA.

Knelpunten Eieren vrij maar toch niet te verkopen omdat waarde tussen 0,005 en 0,010. Bio-eieren dus afgezet in de industrie.

NVWA Serviceniveau NVWA is nu goed, maar traject monstername-uitslag is nog steeds 5 dagen (bij Agro Groen 1 dag). De 

NVWA belt wel netjes en heeft nu een casemanager.

BEDRIJF 8  |  1 stal 12.000 biohennen, behandeld op 13 juni 2017 (kippen 40 weken)

Plaats Kootwijkerbroek

Kerndata Geen opmerkingen

Eieren 1/8	uitslag,	met	0,11	veel	te	hoog.	Besloten	te	ruien	op	2/8,	7	weken	ruien.	Na	de	rui	0,27	(!),	2e	monstername	0,0057,	

3e monstername 0,0053. 

Kippen Omdat de NVWA de bovengrens op 0,005 stelt besloten te ruimen na de rui.

Na ruimen stal gereinigd. Nieuw koppel in hok, en eiermonster genomen na 3 weken terwijl het volgens protocol 4 

weken moest zijn (hierop gewezen door Ter Heerdt). De NVWA keurt monster wel goed.

Mest Afgevoerd via Weurt.

Knelpunten Probleem: vrijgeven van een vooraad eieren van 4 weken (80.000 stuks)

Procedure was dat bij AVINED een controle door KIWA Verin wordt aangevraagd. KIWA Verin telt eieren, vergelijkt die 

met de legstaten en verzegelt de voorraad. Daarna neemt de NVWA een monster. De uitslag wordt aan de pluimvee-

houder meegedeeld, die bij goede uitslag AVINED op de hoogte stelt. Vervolgens wordt de partij vrijgegeven.

In	dit	geval	leek	AVINED	volgens	een	‘oud’	protocol	’s	ochtends	om	10:00	uur	de	partij	niet	vrij	te	geven.	De	pluimvee-

houder heeft toen de partij niet aangemeld bij Rendac – dat was maar goed ook want om 16:00 kwam er een nieuw 

protocol waarin de partij wel werd vrijgegeven. Verschillen tussen de protocollen zijn vrijwel niet uit te leggen – maar 

de schade had groot kunnen zijn.

NVWA De NVWA werkt niet mee bij oplossing mestproblematiek, blokkeert wat wel kan maar geeft geen oplossing. 

Meldpunt Meldpunt heeft veel goeds gedaan, gemeente Barneveld ook. Ook Hennie de Haan te noemen als iemand die zich 

volledig inzet.

Opmerkingen Via mengvoederfabriek De Valk 12 klanten. Mest moet naar Moerdijk, maar die komt ze niet halen binnen 3 weken. 

Zo blijven bedrijven te lang op slot. 
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BEDRIJF 9  |  1 STAL SCHARREL (51.000 HENNEN) MET 1 UBN EN 1 KIPNUMMER

Plaats Barneveld

Kerndata Door	Chick	Friend	behandeld	met	“MethoBoast”	op	26/7/2016.

Inventarisatie	gebruik	fipronil	door	IKB	Ei	27/7/2017.	Eerst	eieren	getest	(conform),	bedrijf	vrij	(13/8,	per	mail	beves-

tigd),	daarna	toch	op	slot	(16/8).	Aanvraag	monstername	17/8,	Nieuwe	monstername	was	heel	snel	(19/8),	maar	ver-

volgens	vertraging.	Inzetten	21/8,	uitslag	22/8,	maar	pas	op	30/8	telefonisch	gecommuniceerd	met	pluimveehouder.	

Bevestiging per email.

Eieren Monster	genomen	7/8	(Ducares),	uitslag	9/8,	fipronil	aangetoond	(mengmonster	van	10	eieren)	maar	onder	de	maxi-

male residulimiet.

Monsters	genomen	8/8	(NVWA),	start	analyse	9/8,	uitslag	gedateerd	11/8,	meegedeeld	13/8	en	per	mail	bevestigd.	

Fipronil niet aangetoond.

Kippen Monstername	18/8,	start	analyse	21/8,	uitslag	gedateerd	22/8.

Fipronil niet aangetoond in vlees en lever, wel in buikvet maar onder de norm.

Mest Na	mededeling	op	slot	(16/8)	monstername	mest	18/8,	start	analyse	21/8,	uitslag	gedateerd	22/8,	meegedeeld	

30/8.	Fipronil	niet	aangetoond.

Mest	opnieuw	bemonsterd	(20/11),	fipronil	en	amitraz.	Fipronil	0,066	±	0,033	mg/kg,	geen	conclusie.	Herbemonste-

ring	28/11,	fipronil	0,0064	±	0,0032	mg/kg

Knelpunten Alleen	monsters/analyses	van	de	NVWA	zelf	worden	erkend

NVWA Veldwerkers van de NWA zijn netjes en denken mee. Geen aanspreekpunt in het begin. Bij telefonisch contact vanuit 

de NVWA noemt medewerker één keer zijn naam, maar als boer kun je die in de stal niet zomaar correct verstaan en 

noteren. Bevestiging per mail gewenst, dat gebeurt niet altijd.

Meldpunt Meldpunt heel nuttig, steun van gemeente Barneveld zeer gewaardeerd.

Opmerkingen Logistiek	NVWA	is	niet	efficiënt,	er	is	geen	route	voor	monstername,	alles	lijkt	strikt	op	volgorde	van	tijdstip	aanvraag	

afgewerkt	te	worden.	Dat	leidt	tot	langere	aanrijdtijden.	Het	maken	van	een	efficiënte	route	per	dag	is	aanvaardbaar,	

dat verkort uiteindelijk de wachttijden.

Alles is uiteindelijk goed verlopen, desondanks toch grote spanning, vooral in het begin.

Ik vind vooral zo gemeen dat toen de eieren bij ons een goede uitslag gaven we helemaal vrij verklaard werden, wat 

na verandering van protocol maar zo teruggedraaid werd. Je kunt in het dagelijks leven alles toch niet terug gaan 

draaien als je in wetgeving wat verandert! Wat op die datum wet is, is wet en niet wat volgende week geldt.
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Bijlage 2 | Samenvattingen interviews  
     pluimveehouders

BEDRIJF 10  |  1 stal met 16.000 vleeskuikens, en 1 stal met gaas gescheiden compartimenten, 22.000 vrije uitloop en 

12.000 scharrel.

Plaats Barneveld

Kerndata Behandeling	Chick	Friend	29/7/2016.	Op	vrijwillige	basis	gemeld	bij	AVINED	en	de	NVWA.	Telefonisch	op	slot	7/8.

Eieren Monstername	8/8,	uitslag	14/8.		Witte	eieren	fipronil	<0,005,	bruine	eieren	(scharrel)	0,012	mg/kg.	Omdat	deze	

scharrelkippen	op	6/12	toch	klaar	zouden	zijn	is	besloten	direct	te	ruimen.	Toestemming	NVWA	verkregen	voor	con-

tainervergassen (TCC) op het erf. Dat ging snel, en ook Rendac kwam snel (vrijdagsavond geruimd, zaterdagochtend 

opgehaald).

Voor Duitsland (KAD) aparte monsters genomen, die waren onder de norm.

Groen Agro Control (0,0039 bruine eieren). 

Kippen Geen opmerkingen

Mest Mest uit de besmette stal in sleufsilo gereden. Er zijn 2x monsters genomen. De NVWA had de mest goedgekeurd, 

maar daarna moest volgens een nieuw protocol van AVINED opnieuw monster worden genomen door een private 

gecertificeerde	organisatie.	KIWA	Verin	neemt	monster	uit	dezelfde	hoop	en	vindt	te	hoge	gehaltes	(0,033	mg/kg).	

Daarna nieuwe monsters (tot 0,014-0,011), en wellicht lukt het met nieuwe monstername om nog in januari vrij te 

komen. Mestvoorraad nu 70 ton.

Stal	gereinigd	met	inzepen/afspuiten	(enkele	maken)	en	daarna	ozonbehandeling	(Van	Eck).

Knelpunten Voor mestverwerking heeft Moerdijk een monopolie, maar geen verwerkingsplicht. Dat vaste klanten voorrang krijgen 

is begrijpelijk, maar de wachttijd voor anderen is nu onredelijk lang. 2 vrachten naar Weurt kunnen afvoeren.

Private monstername KIWA Verin is veel te duur. Alleen voorrijkosten al hoger dan 200 Euro, totale monstername kost 

694 Euro. Gevoel dat misbruik gemaakt wordt van dwangsituatie.

NVWA Veldwerkers	van	NWA	zijn	netjes	en	denken	mee.	Bellen	de	uitslag	ook	’s	avonds	door.	Telefonisch	contact	zoeken	

met de NVWA is onmogelijk, als de telefoon opgenomen wordt krijg je iemand die nergens van weet. AVINED staat 

mensen wel goed te woord.

Meldpunt Meldpunt heel nuttig, morele steun van gemeente Barneveld zeer gewaardeerd. Voorbereiding veiligheidsmaatrege-

len tijdens ruiming ook gewaardeerd.

Opmerkingen Belangrijk om je netjes aan de normen te houden in het belang van de sector.

Omdat het bedrijf wat later in de procedures kwam liepen de procedures waarschijnlijk soepeler dan bij andere 

pluimveebedrijven. 

Ga er goed voor zitten, weet wat je wilt, wij hadden van tevoren bedacht wat we zouden gaan doen.

Politiek (LNV, Volksgezondheid) heeft ons in de steek gelaten. Gaat de NVWA nog een rekening sturen voor die 

monsternames?
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