Checklijst voor pluimveehouder bij deelname aan kanalisatieprotocol voorraad bemonstering mest
1. Lees het kanalisatieprotocol voorraad bemonstering mest zorgvuldig (klik hier) en denk na
over welke voorbereidingen u moet treffen voor monstername.
2. Meld u aan voor het protocol bij AVINED via het aanmeldformulier ‘kanalisatie protocol
voorraadbemonstering mest’. Vul het formulier helemaal in. AVINED geeft deelname door
aan onafhankelijke monsternemende organisatie (OMO). OMO neemt contact met u op voor
het maken van een afspraak.
3. De OMO komt op uw bedrijf om de monstername en verzegeling (d.m.v. zegels) uit te
voeren. U bent er zelf verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de mestopslag en/of
mesthoop afgesloten kan worden volgens het protocol. Heeft u hier vragen over, neem dan
contact op met de Contactcenter van AVINED (fipronil@avined.nl).
4. Zet alle spullen klaar voor het afsluiten van mestopslag en mesthoop, zodat NVWA en OMO
direct aan de slag kunnen. Denk hier aan:
a. Mestvoorraad is maximaal 3 meter hoog en is beloopbaar (laarzen zuigen niet vast in
mest). Als de mest niet beloopbaar is, zorg ervoor dat er een verreiker beschikbaar is
waarmee de bemonstering kan worden uitgevoerd.
b. R&O materiaal (hogedrukspuit en ontsmettingsmiddel). De monsternemer moet
haar materialen kunnen reinigen en ontsmetten na gebruik (bijvoorbeeld de
grondboor en schep).
c. Schone bedrijfseigenkleding en bedrijfseigenschoeisel of wegwerpkleding voor
monsternemer en NVWA inspecteur.
d. Zet spullen klaar voor afsluiten mestopslag en/of mesthoop (kijk wat van toepassing
is voor u in het protocol), bijvoorbeeld:
i. Zet alle bouwhekken (ten minste 2 meter) klaar.
ii. Zorg ervoor dat bouwhekken vastgemaakt kunnen worden aan het gebouw
met een zegel (bijvoorbeeld balk, regenpijp, schroefoog in de muur, etc.).
iii. Zorg ervoor dat eventuele deuren verzegeld kunnen worden (indien nodig
schroefoog in de muur/deur).
iv. Zorg dat er zeil aanwezig is voor afdekken en verzegelen trailer, container,
achterwagen.
5. Na afloop monstername:
a. De monsternemer laat een kopie van het controlerapport bij u achter.
b. U krijgt via de NVWA de uitslag(en) van de mestmonster(s) te horen.
c. Is de uitslag goed? Via het formulier ‘aanvraag afvoer bij blokkade i.v.m. fipronil’
kunt u een verzoek indienen voor toestemming afvoer van de betreffende voorraad
via reguliere afzet.
d. Heeft u toestemming van de ontvangen voor afvoer voorraad? Neem contact op met
OMO voor ontzegelen voorraad.
Hoe meer u van te voren klaar zet, hoe sneller de monstername en verzegeling uitgevoerd kan
worden. Als spullen niet klaar staan en monstername kan uiteindelijk niet uitgevoerd worden volgens
het protocol, dan kunnen eventuele kosten bij u in rekening worden gebracht.
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