PROTOCOL slachten van koppels uitgelegde en gedeblokkeerde leghennen en moederdieren met
een Fipronil gehalte in buikvet boven MRL, maar onder MRL + meetcorrectie.
Reden van dit protocol:
In de praktijk komt het voor dat koppels uitgelegde leghennen (dan wel moederdieren), waarvan
de blokkade vanwege Fipronil na ambtelijke monstername is opgeheven, toch een waarde in het
vet hebben boven de MRL voor vet (maar zijn vrij gegeven door de NVWA, vanwege een
meetcorrectie).
Ondanks dat er een waarde in vet is gevonden die (net) boven de MRL voor vet ligt, is het zeer
waarschijnlijk dat de uitgelegde hen in zijn geheel een Fipronil waarde onder de MRL voor vlees
heeft.
Dit protocol voorziet in een geborgde monstername van dieren uit een dergelijk koppel, fipronil
analyse door een geaccrediteerd laboratorium en voorwaarden voor het proefslachten, slachten en
afzetten van een dergelijk koppel. Behalve dat dit protocol voorschrijft hoe er een representatief
mengmonster genomen wordt, worden er aanvullende voorwaarden omschreven voor het slachten
van zo’n koppel en worden specifieke doelgroepen benoemd waaraan de producten van dat koppel
verkocht kunnen worden; dus de wijze waarop het pluimveevlees in de handel gebracht wordt.
Betreft:
Dit protocol geldt voor door de NVWA vrijgegeven koppels uitgelegde hennen dan wel
moederdieren, op grond van waarden voor Fipronil in vlees en in lever lager dan de MRL voor
vlees, respectievelijk lever, maar waarvan de waarde voor Fipronil in (buik)vet boven de MRL,
maar onder de MRL plus meetcorrectie, voor vet ligt.
Uitgesloten van dit protocol zijn koppels met een waarde voor Fipronil in vlees of lever boven de
MRL.
Werkwijze aanvoer voor proefslachting:
Van de hierboven beschreven koppels worden eerst minimaal tien kippen uit verschillende plekken
van de vrijgegeven stal, conform de regels, geslacht. Naast een VKI-formulier van dat koppel
wordt ook een kopie van de relevante monsteruitslagen (NVWA brief/mail met vrijgave van dat
koppel, inclusief de uitslagen van vlees, lever en vet) bij het koppel aangeleverd. Om duidelijk aan
te geven dat het kippen voor een proefslachting voor een Fipronil-monster voor een specifieke
doelgroep betreft, wordt op het VKI-formulier “proefslachting Fipronil monster, stal gedeblokkeerd”
aangegeven. De toezichthouder kan indien hij/zij dat wenst dit kleine koppel van minimaal 10
kippen, dat gescheiden van andere kippen wordt geslacht, tijdens het slachten volgen.
Monstername:
De minimaal 10 geslachte kippen worden vervolgens in zijn geheel, exclusief nekvel indien er van
het koppel na slachten lage druk verkleind (3 mm lage druk separator-) vlees van wordt
geproduceerd, in de lage druk separator machine gescheiden in een vlees (inclusief vet)fractie
enerzijds en botten (met restanten vlees en vet) anderzijds, op de wijze waarop door de slachterij
lage druk (3mm separator- vlees wordt geproduceerd. Indien noodzakelijk voor het functioneren
van de machine kan deze eerst met ander materiaal (b.v. nekken) gevuld worden, mits duidelijk
verschil gemaakt kan worden tussen de output van het vulmateriaal en de output van de
steekproef van het koppel. Van het vlees (inclusief vet)fractie van de steekproef wordt vervolgens
een mengmonster genomen van minimaal 250 gram, door op tenminste 10 plaatsen in de partij of
op tenminste 10 momenten tijdens de productie van de partij deelmonsters van ongeveer 25 gram
te nemen en samen te voegen. Het aldus verkregen monster wordt opgestuurd naar een
geaccrediteerd laboratorium voor Fipronil analyse in vlees.
Eis om het vlees van het te slachten koppel in de handel te kunnen brengen :
Het vlees van de uitgelegde hennen mag onder voorwaarden (zie laatste alinea) in de handel
gebracht worden, indien de uitslag van de Fipronil analyse van de in dit protocol beschreven
proefslachting onder de wettelijke MRL voor vlees (0,005 mg/kg) ligt.
Inplannen en slachten van het, overeenkomstig dit protocol, onderzochte koppel :
Indien de Fipronil uitslag van het monster voldoet aan de eis en dus onder MRL voor vlees ligt, kan
de rest van het betreffende koppel worden geslacht. Door aan te geven “Fipronil gedeblokkeerd

koppel (zie bijlage)” op het VKI-formulier wordt duidelijk gemaakt dat het onderhavige protocol
van toepassing is en dat het koppel gescheiden van andere koppels geslacht wordt.
Aan het VKI formulier wordt bovendien de uitslag van het in dit protocol beschreven onderzoek als
bijlage toegevoegd.
Tijdens het slachten zal er geen buikvet worden geoogst. Indien er tijdens de productie toch
structureel vet, zoals buikvet, vrij komt of zou worden geoogst, dan zal dit apart opgevangen en
als categorie-1 materiaal afgevoerd worden. Indien de nekvellen worden afgesneden (een
wettelijke verplichting voor het produceren van lage-druk-separatorvlees (3 mm) dan zullen deze
eveneens apart worden opgevangen en als categorie-1 materiaal worden afgevoerd.
Het categorie 1 materiaal zal in het kader van controlemogelijkheden gewogen worden.
Het afzetten van producten als categorie 1 materiaal kan door deze producten na het oogsten in te
pakken in te vriezen, te palletiseren en geblokkeerd te bewaren in een vries-bewaarcel totdat het
afgevoerd wordt naar Rendac. Het zal voorzien van een speciaal Rendac begeleidingsformulier
aangeboden worden en aantoonbaar door middel van een separate rekening door Rendac BV
gefactureerd worden.
Volgens de reguliere methodiek van tracking en tracing zal het vlees van dit koppel (en, indien van
toepassing, de nekvellen en/of het vrijgekomen vet) door de toezichthouders op het slachthuis
gevolgd kunnen worden.
Specifieke afzet van het (separator)vlees van deze uitgelegde hennen (of
moederdieren):
Om te voorkomen dat mogelijk door verdere verwerking (buik)vet van het overige vlees
gescheiden zal worden (en dan als zodanig in de handel gebracht kan worden) zullen de producten
van de in dit protocol beschreven koppels, zonder verdere beperkingen, uitsluitend afgezet worden
als:
- hele kippen, individueel verpakt in consumentenverpakking, rechtstreeks naar retailers en
detailhandel binnen Europa,
- hele kippen en kipdelen in bulk dan wel individueel verpakt (naar gelang van wat voor het
betreffende land gebruikelijk is), voor export buiten Europa naar landen waarvan bekend is
dat het product uitsluitend als hele kip aan de consument kan (door het ontbreken van
mogelijkheden voor verdere verwerking) en dus zal worden aangeboden, zoals de bekende
bestemmingen in West Afrika.
- Separatorvlees voor de vleesverwerkende industrie.
Volgens de reguliere methodiek van tracking en tracing kan elk koppel door de toezichthouders
gevolgd worden. Nadat alle kip(producten en bijproducten) van een koppel zijn uitgeleverd kan van
het betreffende koppel een overzicht aan de bedrijfsbeheerder overhandigd worden.

