Veel gestelde vragen rondom Dega 16 / fipronil
Versie: 2 augustus 2017

Dit document is door Stichting AVINED opgesteld en bevat een aantal veel gestelde vragen. Tevens
zijn aan het einde van dit document de contactgegevens van een aantal betrokken partijen (zoals de
NVWA) opgenomen. Dit document zal regelmatig worden geactualiseerd / aangevuld.
Heeft u inhoudelijke / technische vragen over Dega 16 / fipronil, dan verwijzen wij u door naar de
NVWA. Op de website van de NVWA staan lijsten met vragen en antwoorden voor consumenten,
geblokkeerde bedrijven en overige bedrijven. U kunt ook contact opnemen met de NVWA via
info@nvwa.nl of telefonisch via 0900 – 0388.
Q&A voor pluimveehouders (geblokkeerde / niet-geblokkeerde bedrijven)
Vraag: In de media lees ik dat ChickFriend een IKB PSB-erkenning heeft. Klopt dat?
Antwoord: Het bedrijf ChickFriend heeft nooit een IKB erkenning gehad. Het zusterbedrijf ChickClean
heeft een IKB erkenning voor ontsmetten.
Vraag: Waarom pakken jullie ons (pluimveehouders) aan en niet de echte schuldige achter dit
drama?
Antwoord: Voor IKB is de eerste prioriteit om de schade voor de sector zo beperkt mogelijk te houden
en de voedselveiligheid te blijven borgen. Het betrokken bloedluisbestrijdingsbedrijf wordt door de
Nederlandse justitie onderzocht.
Vraag: Waarom laten jullie de acties rond Dega 16 / fipronil niet over aan de NVWA?
Antwoord: Wij vinden dat je als kwaliteitsschema een eigen verantwoordelijkheid hebt, los van wat
de overheid doet. Onze afnemers in binnen- en buitenland verwachten dat. We werken echter nauw
samen met de NVWA om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben welke bedrijven/stallen mogelijk
verontreinigd zijn en welke niet.
Vraag: Ik ben IKB erkend en al geblokkeerd door de NVWA. Gaat IKB bij mij nog extra onderzoek
doen?
Antwoord: Nee, als uw bedrijf al bemonsterd is/wordt door de NVWA is onderzoek door IKB niet
nodig. Wel dient u ons te informeren over het gebruik van Dega 16 / fipronil op uw bedrijf en over de
uitslag van het NVWA-onderzoek?.
Vraag: Hoe gevaarlijk is Dega 16 / fipronil? Welke grens wordt gehanteerd?
Antwoord: T.a.v. dit soort inhoudelijke vragen verwijzen wij u door naar de NVWA.
Vraag: Wat moet ik doen als blijkt dat er te veel fipronil in mijn consumptie-eieren zit?
Antwoord: U mag uw eieren dan niet regulier afvoeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
NVWA.
Vraag: Wat kan of mag ik met mijn dieren, broedeieren of mest als er (mogelijk) te veel fipronil in zit?
Antwoord: Dit is momenteel nog onduidelijk. De NVWA is hiermee bezig. U kunt hier meer informatie
over vinden op de website van de NVWA.
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Vraag: Als er een te hoge waarde aan fipronil in mijn eieren is aangetroffen, mag ik dan zomaar mijn
leghennen laten afvoeren of ruimen?
Antwoord: U mag uw leghennen alleen laten afvoeren of ruimen na toestemming van de NVWA.
Indien u zonder toestemming van de NVWA uw leghennen laat afvoeren of ruimen, dan overtreedt u
de wet- en regelgeving. Voor extra informatie hierover kunt u kijken op de website van de NVWA.
Vraag: Op welke manier kan ik mijn stal weer schoon krijgen van fipronil?
Antwoord: De standaard methodes van reiniging en ontsmetting lijken daarvoor niet voldoende. Er
wordt momenteel samen met deskundigen gekeken naar effectieve methodes voor het schoon krijgen
van de stallen van fipronil.
Vraag: Zijn er manieren om mijn hennen weer vrij te krijgen van fipronil?
Antwoord: Momenteel wordt onderzocht of dit via het ruien van de dieren mogelijk is. Zodra hier
meer informatie over is, zullen we dit u melden.
Vraag: Bij wie kan ik mijn schade verhalen?
Antwoord: Wij adviseren u contact op te nemen met bijvoorbeeld uw branchevereniging (NOP of
NVP) of uw rechtsbijstandverzekering.
Vraag: Ik wil mijn eieren laten testen, waar kan ik terecht?
Antwoord:
1. Bent u door de NVWA geblokkeerd? Dan regelt de NVWA ook de monsterneming.
2. Is u vanuit IKB verboden om uw eieren af te voeren? Dan regelt uw CI (ISACert of
CBD / VERIN) de monsterneming.
3. Zijn er andere reden / wilt u o.b.v. vrijwilligheid monsters nemen? Neem dan
contact op met ISACert of VERIN.
Vraag: Wat kost een analyse via de CI?
Antwoord: Neem hiervoor contact op met uw CI (ISACert of VERIN).
Vraag: Wordt de uitslag van het onderzoek dat via de CI loopt ook geaccepteerd door de NVWA?
Antwoord: In principe wel, mits dit via ISACert of VERIN loopt en het monster door één van de door de
NVWA erkende laboratoria is onderzocht. Het kan zijn dat de NVWA zelf daarna ook nog eigen
onderzoek wil doen.
Voor extra inhoudelijk en technische informatie over fipronil kunt u kijken op de website van de
NVWA. Op de website van de NVWA staan lijsten met vragen en antwoorden voor geblokkeerde
bedrijven en overige bedrijven.
Q&A voor consumenten
Op de website van de NVWA staan lijsten met vragen en antwoorden voor consumenten. Hier kunt u
bijvoorbeeld vragen terug vinden over wat fipronil is en welke maatregelen er getroffen worden om
de voedselveiligheid en kwaliteit te garanderen. Ook kunt u hier een lijst terugvinden met eicodes
van eieren met een te hoog fipronilgehalte.
U kunt ook contact opnemen met de NVWA via info@nvwa.nl of telefonisch via 0900 – 0388.
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Contactgegevens diverse partijen
NVWA:
info@nvwa.nl / 0900 – 0388
Vinçotte ISACert (CI – Certificerende Instantie IKB):
livestock@isacert.nl / 088 - 625 2476
KIWA VERIN / CBD (CI – Certificerende Instantie IKB):
info@verin.nl / 088 – 998 4310
Stichting AVINED
fipronil@avined.nl / 088 – 998 4340
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