Aanmelding kanalisatieprotocol fipronil
Kipnummer
Naam
Adres

Telefoonnummer
Emailadres

Aanvraag voor:
Bedrijfsbeschrijving:

-

Aantal stallen?
Aantal hennen per stal?

-

Voor welke stallen wordt
gekanaliseerde afvoer
aangevraagd?
Printcode(s) schone stal(len)?

-

-

Printcode(s) verontreinigde
stal(len)?
Hoe is de stal(len) vrijgekomen
van fipronil (herbevolking of
ruien)?
Gaan de schone en
verontreinigde eieren over
dezelfde eierband?

-

Hoeveel verontreinigde eieren
staan er ongeveer op voorraad?
(aantal pallets of aantal eieren)

-

Hoeveel schone eieren staan er
ongeveer op voorraad?
(aantal pallets of aantal eieren)

-

Wat is de eikleur van de
verschillende stallen/ per
printcode?

Eieren / Mest

-

-

Heeft u verklikker kippen
opgezet?
Wordt er nog vuile mest
geproduceerd? (Zo ja, in welke
stallen?)
Heeft u nog een voorraad vuile
mest liggen?
Heeft u nog een voorraad schone
mest liggen?

Graag de email van NVWA met bijlage van de uitslag(en) meesturen als bijlage.
Voor welk kanalisatieprotocol dient u een aanvraag in?
Situatie mbt eieren
Er is sprake van meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waarbij niet
alle locaties verontreinigd zijn met Fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden
van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband,
stempelautomaat, inpakker en opslag).

Aanvraag ja/nee

Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met
per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of
duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).
Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),
waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband,
stempelautomaat, inpakker en opslag gaan.
De betreffende categorie bedrijven is grofweg onder te verdelen in de
volgende subcategorieën:
1. Vrije - en verontreinigde stallen blijven eieren produceren die over
dezelfde eierband etc. lopen
2. Als ad 1, maar eierband van verontreinigde stal is blijvend
losgekoppeld en eieren worden direct in containers gestort, dan wel
via een aparte band verder verwerkt;
3. Productie eieren verontreinigde stal stopt door het doden van dieren
op het bedrijf;
4. Als ad 3, echter tijdelijk stoppen ei-productie door ruien.
Vrijgave eieren na herbevolking
Stal die mbt eieren, dieren en mest is geblokkeerd, wordt na leegstand en
reinigen en ontsmetten herbevolkt. Minimaal 4 weken na herbevolking worden
ambtelijke monsters genomen voor vrijgave. Protocol betreft
randvoorwaarden waaronder eieren na herbevolking in de betreffende stal zijn
geproduceerd vóór vrijgave van de stal door NVWA, in de handel gebracht
mogen worden.
Situatie mbt mest
Op één locatie is sprake van meerdere stallen, zowel geblokkeerde als
vrijgegeven stallen, waarbij alleen in de vrijgegeven stal(len) mest wordt
geproduceerd.
Op één locatie is sprake van meerdere stallen, zowel geblokkeerde als
vrijgegeven stallen, waarbij in beide stallen mest wordt geproduceerd.

Aanvraag ja/nee

