Kanalisatie protocol voorraad bemonstering vrije mest (scenario 3)
1. Reikwijdte
Dit protocol is van toepassing op bedrijven waarbij er op één UBN sprake is van een of meerdere
stallen waar vrije mest wordt geproduceerd en er nog een voorraad verontreinigde mest aanwezig is.
In het kader van dit protocol wordt verstaan onder:
 Vrije mest: Mest waarvan de gehalte fipronil / amitraz aan de gestelde normen voldoet.
 Verontreinigde mest: Mest waarvan de gehalte fipronil / amitraz niet aan de gestelde
normen voldoet.
 Voorraad mest: Mest welke buiten de stal ligt opgeslagen in een mestopslag of op een hoop.
 Mestopslag: Loods, bunker, overkapping, container (incl. trailer, achterwagen, etc.).
 Hoop: Een hoop mest met een niet vaststaande omvang tot moment van monstername.
 OMO: Een door de overheid erkende onafhankelijke monsternemende organisatie,
geaccrediteerd voor accreditatieprogramma AP06

Randvoorwaarden





Vrijgave van mest van enkele en/of alle stallen op de bedrijfslocatie
Schone mest en verontreinigde mest is gescheiden opgeslagen
Mogelijkheden tot afsluiten en verzegelen van mestopslagen en/of hopen
De voorraad mest die bemonsterd moet worden is beloopbaar of verreiker is beschikbaar

De betreffende categorieën bedrijven is grofweg onder te verdelen in de volgende categorie:
1. Bedrijven met enkele en/ of alle stallen die zijn vrijgegeven voor mest, waar vrije mest in een
mestopslag of op hoop ligt opgeslagen gescheiden van de verontreinigde mest
2. Uitvoering
Uitvoering van het protocol wordt gecoördineerd door de Stichting AVINED. Alle bedrijven die
aangemeld zijn bij AVINED komen hiervoor in aanmerking. De daadwerkelijke uitvoering van de
monstername, de controles / nulmeting wordt gedaan door een OMO, waarbij een NVWA inspecteur
tegelijkertijd toezicht houdt.
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3. Werkwijze
Bedrijven melden zich aan bij AVINED via het aanmeldformulier ‘kanalisatie protocol
voorraadbemonstering pluimveemest’.
AVINED geeft instructies aan bedrijven door m.b.t. afsluiten van de mestopslag en/of hoop.
AVINED geeft bedrijven door voor een voorraadbemonstering aan de NVWA en de OMO.
Op basis hiervan vindt er een mestmonstername plaats ter plekke door een OMO onder toezicht
van een NVWA inspecteur. Voor de uitvoering van de monstername is er een handleiding
opgesteld.
Direct na de mestmonstername wordt de opslag afgesloten en verzegeld door de OMO. De
nummering van de zegels worden gekoppeld aan het mestmonster.
Op basis van de ingevulde checklijst en de monstername ter plekke verklaart de OMO dat er bij
de betreffende locatie bij de betreffende mestopslag sprake is van een mestopslag die
bemonsterd, afgesloten en verzegeld is.
De betreffende verklaring wordt afgegeven aan de pluimveehouder.
Met de verklaring en uitslag van mestmonster(s) (welke voldoet aan de gestelde normen) van de
betreffende voorraad(en) kan de pluimveehouder de NVWA verzoeken om voor de betreffende
voorraad(en) toestemming te verlenen om afvoer van vrije mest van UBN via reguliere kanalen
toe te staan. Hiervoor kan de pluimveehouder het formulier ‘aanvraag afvoer bij blokkade i.v.m.
fipronil’ gebruiken. Het formulier staat op de website van de NVWA.
Indien op één UBN alle stallen door NVWA zijn vrijgegeven voor mest en er na conforme uitslag
van deze voorraadbemonstering geen geblokkeerde voorraden mest meer aanwezig zijn, kan
afvoer van de voorraad plaatsvinden zonder “aanvraag afvoer bij blokkade”.
Op basis van dit verzoek besluit de NVWA of dit verzoek kan worden gehonoreerd.
Afhankelijk van de situatie ter plekke zal er na een positieve beslissing van de NVWA op de
locatie nog aanvullend toezicht door de OMO in combinatie met administratieve / fysieke
controles plaatsvinden. Dit is hieronder verder uitgewerkt.
4. Randvoorwaarden toezicht ter plekke

4.1 Monstername en verzegeling
a. Te beoordelen bij monstername bij container / trailer / achterwagen
I.
Van voorraad mest in container / trailer / achterwagen wordt een mestmonster conform
handleiding genomen.
II.
Container / trailer / achterwagen is na monstername afgesloten door een zeil en
verzegeld.
i. Eventuele deuren worden ook verzegeld.
III.
Container / trailer / achterwagen mag de bedrijfslocatie na monstername niet verlaten.
b. Te beoordelen bij monstername bij loods
I.
Van voorraad mest in loods wordt een mestmonster conform handleiding genomen
II.
Alle ingangen van loods zijn na monstername afgesloten en verzegeld.
III.
Eventuele mestbanden die uitkomen op loods zijn verzegeld of alle op de loods
uitkomende mestbanden dienen aangesloten te zijn op voor mest vrijgegeven stallen.
c. Te beoordelen bij monstername overkapping / mestbunker
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I.

Van voorraad mest in overkapping / mestbunker wordt een mestmonster conform
handleiding genomen.
II.
Open zijden van overkapping / mestbunker zijn na monstername afgesloten d.m.v.
hekken van ten minste 2 meter hoog. De hekken zijn verzegeld aan elkaar en aan de
overkapping / mestbunker, zodat hekken niet verplaatst kunnen worden na
monstername.
III.
Eventuele mestbanden die uitkomen op overkapping zijn verzegeld of alle op de
overkapping uitkomende mestbanden dienen aangesloten te zijn op voor mest
vrijgegeven stallen.
d. Te beoordelen bij monstername hoop mest
I.
Van voorraad mest op de hoop wordt een mestmonster conform handleiding genomen.
II.
Na monstername wordt de hoop afgesloten en verzegeld. De hoop wordt afgesloten
door een hek van ten minste 2 meter hoog. Indien hek uit verschillende hekwerken
bestaat worden deze aan elkaar verzegeld.
III.
Eventuele mestbanden die uitkomen op de hoop zijn verzegeld of alle op de hoop
uitkomende mestbanden dienen aangesloten te zijn op voor mest vrijgegeven stallen.
4.2 Borging (ontzegelen en afvoer)
a. Van voorraad mest wordt een mestmonster genomen door de OMO onder toezicht van NVWA
inspecteur conform de handleiding, waarna de voorraad wordt afgesloten en verzegeld (zie 4.1).
b. Nummering van zegels van voorraad worden gekoppeld aan het mestmonster, zodat bij
meerdere voorraden op een bedrijf bekend is tot welke voorraad het mestmonster behoord.
c. Bemonsterde voorraad mag niet afgevoerd worden voordat uitslag monstername bekend is en
toestemming is verkregen van NVWA.
d. Bemonsterde voorraad mag afgevoerd worden naar reguliere afzet mits uit analyse uitslag blijkt
dat het voldoet aan de gestelde normen.
e. Verzegeling van de voorraad mag alleen verbroken worden door de OMO die de verzegeling
heeft aangebracht, zodra vrachtwagen voor transport van voorraad aanwezig is. De OMO blijft
aanwezig totdat vrachtwagen is weggereden naar de openbare weg.
I.
Indien op één UBN reeds alle stallen door NVWA zijn vrijgegeven voor mest en er na
conforme uitslag van deze voorraadbemonstering geen geblokkeerde voorraden mest
meer aanwezig zijn, kan de pluimveehouder zonder tussenkomst van de OMO de
verzegeling verbreken.
II.
Indien de voorraad niet wordt vrijgegeven, dan moet de pluimveehouder contact
opnemen met de OMO voor ontzegeling. Als alle stallen zijn vrijgegeven voor mest, is
regulier afzetten van mest uit de stallen toegestaan, zolang verzegeling in tact is.
f. Afvoer voorraad mest mag alleen plaatsvinden met vrachtwagens met werkend AGR/GPS
systeem (wettelijke eis).
g. Administratieve (tussentijdse)controles zoals in protocol aangegeven.

5. Veiligheid
a. Mestmonstername voorraad mag alleen uitgevoerd worden door de OMO onder toezicht van
NVWA inspecteur.
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b. Voorraadbemonstering kan alleen uitgevoerd worden tijdens daglicht.
c. De mestvoorraad mag maximaal 3 meter hoog zijn.
d. De mest dient beloopbaar te zijn tijdens monstername; zonder dat de laarzen zich vastzuigen in de
mest. Of de pluimveehouder moet de bemonstering met de verreiker mogelijk maken.
e. De pluimveehouder dient R&O materiaal ter beschikking te stellen (o.a. hoge drukspuit, stromend
water, desinfectie middel).
6. Overige voorwaarden
a. Homogeniseren van bedrijfseigen mest op locatie is toegestaan.
b. De pluimveehouder is verantwoordelijk voor zijn deelname aan het protocol. Kosten
voortkomend uit het protocol zijn voor eigen rekening.
c. In het kader van het protocol worden er mest monsternames en -analyses uitgevoerd. Voor
het rapporteren van het ‘niet aantonen van fipronil / amitraz’ wordt de werkwijze van de
NVWA aangehouden. Het rapporteren van een conforme uitslag m.b.t fipronil in mest, kan
als volgt : ‘fipronil niet aangetoond’, ‘niet aangetoond’ of ‘aangetoond, echter < 0.010mg/kg’
of ‘<0.010mg/kg’. Het rapporteren van een conforme uitslag m.b.t amitraz in mest, kan als
volgt : ‘amitraz niet aangetoond’, ‘niet aangetoond’ of ‘aangetoond, echter < 0.020mg/kg’ of
‘<0.020mg/kg’.
d. Overtreding van dit protocol wordt direct gemeld aan de NVWA en leidt tot intrekking van
toestemming om vrije mest volgens dit kanalisatie protocol af te voeren.
e. Voor afvoer van verontreinigde mest naar BMC Moerdijk / Rendac heeft de pluimveehouder
toestemming nodig van de NVWA.
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