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Aanpak en opvolging van bedrijven in het kader van de Fipronilproblematiek (cf. RASFF 2017.1065) 
 

 

Gehanteerde limieten 

 

Eieren / eiwit / vloeibaar ei: 

- MRL = 0,005 mg/kg (ppm) 

- actielimiet op basis van de ADI (chronisch risico) = 0,017 mg/kg (ppm) 

- actielimiet op basis van de ARfD (acuut risico) = 0,73 mg/kg (ppm) 

 

Eigeel: 

- MRL = 0,016 mg/kg (ppm) (deze MRL houdt rekening met een transformatiefactor van ei tot eigeel) 

- actielimiet op basis van de ADI (chronisch risico) = 0,017 mg/kg (ppm) 

- actielimiet op basis van de ARfD (acuut risico) = 0,73 mg/kg (ppm) 

 

Vlees: 

- MRL = 0,005 mg/kg (ppm) 

- actielimiet op basis van de ADI (chronisch risico) = 0,017 mg/kg (ppm) 

- actielimiet op basis van de ARfD (acuut risico) = 0,77 mg/kg (ppm) 

 

Op het analyseresultaat wordt de meetonzekerheid, opgegeven door het laboratorium, toegepast. 

 

  

Verdachte periode 

 

Vanaf 01.01.2017 

 

 

Algemeenheden 

 

Elke operator, die op de hoogte wordt gesteld van een niet conform resultaat, dient de afnemers van de betrokken producten op de hoogte brengen van dit niet 

conforme resultaat. Dit stelt de klant in staat om zelf een risico-evaluatie uit te voeren en waar dit nodig is zijn eigen klanten te verwittigen.  
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Aanpak in de verdachte pluimveebedrijven 

 

Definitie 

Alle leg-, vermeerderings- en opfokbedrijven waar het onderzoek aanwijst dat er mogelijk met fipronil behandeld werd sinds 01.01.2017. 

 

Initiële aanpak 

- Leg: 

o blokkeren dieren en eieren 

o monsterneming eieren, ev. dieren 

o analyse 

- Vermeerdering en opfok leg/vermeerdering: 

o verbod leveren eieren voor consumptie/brekerij 

o slachtverbod 

o monsterneming eieren en/of dieren 

o ingeval van opfok: geen verplaatsen van dieren 

 

Monsterneming 

Officiële monsternemingen: 

- worden in principe uitgevoerd door het FAVV; 

- kunnen ingeval van een monsterneming voor vrijgave van eieren of dieren ook uitgevoerd worden door de OCI onder de gebruikelijke voorwaarden en 

werkwijze. 

In dat laatste geval zal de operator het monsternemingsverslag van de OCI en het analyseresultaat van het laboratorium aan het FAVV moeten overmaken met de 

vraag om de vrijgave te bekomen. 

 

Voor wat betreft monsters, genomen in het kader van de autocontrole van de operator, dient de operator er zorg voor te dragen dat de hoeveelheid materiaal 

voldoende groot is voor de analyse en representatief is voor het lot. 

Aangezien fipronil waarschijnlijk niet homogeen aanwezig is in dieren en eieren, raadt het FAVV aan om de monsterneming willekeurig te spreiden over het lot als 

volgt: 

- eieren: > 0,5 kg, d.i. 12 eieren verspreid over het lot 

- dieren:  > 0,3 kg spierweefsel (borst of bil waaraan vet mag hangen) komende van 3 à 5 dieren. 

Dit zijn indicatieve cijfers, die gelden voor de laboratoria waarmee het FAVV samenwerkt. De operator neemt dus best met het door hem gekozen laboratorium 

contact op om deze gegevens te bevestigen.  
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Opvolging van de verdachte pluimveehouderijen 

 

 analyseresultaat 

 ≤ MRL 
> MRL  -  ≤ MRL rekening 

houdend met meetonzekerheid 

> MRL rekening houdend met 
meetonzekerheid  -  ≤ 

actielimiet op basis van ARfD 
> actielimiet op basis van ARfD 

verdere opvolging na een NC 
resultaat hoger dan MRL 
rekening houdend met 

meetonzekerheid 

eieren legkippen 
geen 
maatregelen 

geen maatregelen voor 
toekomstige eiproductie + 
vrijgeven aanwezige eieren 
gelegd na de monsterneming + 
uit handel nemen eerder gelegde 
eieren tot op niveau van de 
detailhandel 

vernietigen aanwezige eieren + 
uit handel nemen reeds 
uitgeleverde eieren tot op niveau 
van de detailhandel en brekerij 
(zie ook opvolging eiproducten) 

vernietigen aanwezige eieren + 
uit handel nemen reeds 
uitgeleverde eieren tot op niveau 
van de detailhandel en brekerij 
(zie ook opvolging eiproducten) + 
recall op niveau van consument 

nieuwe eiproductie kan pas op 
de markt komen nadat een 
officieel monster conform is; 
tussentijds testen om de afbouw 
van fipronil aan te tonen kan in 
de autocontrole 

soepkippen 
geen 
maatregelen 

geen maatregelen slachtverbod slachtverbod 

slachten is pas mogelijk nadat 
een officieel monster conform is; 
tussentijds testen om de afbouw 
van fipronil aan te tonen kan in 
de autocontrole 

eieren 
moederdieren 

geen 
maatregelen 

geen maatregelen 
bestemming enkel broeierij, geen 
nevenafvoer naar brekerij 

bestemming enkel broeierij, geen 
nevenafvoer naar brekerij 

nevenafvoer naar de brekerij 
enkel nadat een officieel monster 
conform is; tussentijds testen om 
de afbouw van fipronil aan te 
tonen kan in de autocontrole 

opfokpoeljen 
geen 
maatregelen 

geen maatregelen 
verbod slachten en verplaatsen 
naar leg-/vermeerderstal 

verbod slachten en verplaatsen 
naar leg-/vermeerderstal 

eiproductie: cf. ei legkippen 
slacht: cf. soepkippen 
 

 

De resultaten worden telkens geëvalueerd stal per stal. 

Op houderijen waar fipronil is aangetroffen in eieren, blijven de dieren nog verdacht, zelfs indien na verloop van tijd de eieren opnieuw conform geworden zijn. Er 

is momenteel immers nog geen informatie of het niet meer kunnen aantonen van fipronil in de eieren ook automatisch betekent dat de substantie niet meer 

aantoonbaar is in de dieren zelf. In afwachting van dergelijke informatie – het FAVV plant proefslachtingen om deze stelling na te gaan – moeten dieren die naar 

het slachthuis moeten vertrekken getest worden.  
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Opvolging eiproducten 

 

Telkens de operator op de hoogte wordt gesteld van een niet conform resultaat bij eieren, dient hij een risico-evaluatie uit te voeren over de impact van de 

gecontamineerde eieren op de daarmee geproduceerde loten. Voor loten eigeel, eiwit en vloeibaar ei kan dit op basis van het resultaat van de analyse in de 

eieren, waarbij rekening moet gehouden worden met de volgende elementen: 

- Legkippen bouwen in het lichaamsvet een depot op van fipronil van waaruit de eieren gecontamineerd worden. Het niet conforme analyseresultaat van de 

eieren is een momentopname. Eieren van eerdere legdatum, die korter liggen bij de datum van behandeling van de legdieren met fipronil, zullen meer 

gecontamineerd zijn. 

- De contaminatie kan bij de verwerking tot eigeel, eiwit en vloeibaar ei verdund zijn doordat ook andere, conforme eieren deel uitmaken van het lot. 

Belangrijk daarbij is dan wel dat er zekerheid moet zijn dat deze andere, toegevoegde eieren inderdaad conform zijn. 

- De gebruikte verwerkingsmethode die de contaminatie eventueel kan verdunnen of concentreren. 

De brekerij kan deze risico-evaluatie desgewenst aanvullen met een labanalyse. 

 

 analyseresultaat 

 
≤ MRL rekening houdend met 

meetonzekerheid 

> MRL rekening houdend met 
meetonzekerheid  -  ≤ actielimiet op basis 

van ADI 
> actielimiet op basis van ADI 

eiproducten geen maatregelen uit handel nemen op niveau van de brekerij 
uit handel nemen op niveau van de 
brekerij, inbegrepen nog niet gebruikte 
eiproducten in de sector transformatie 

 

 

Opvolging gecontamineerde (bij-)producten en dieren 

 

Gecontamineerde bijproducten, eieren, dieren, … worden als categorie 1 beschouwd en dienen dusdanig verwerkt te worden. 

Voor gecontamineerde eieren en dieren levert het FAVV een destructiebevel af. De operator is verantwoordelijk voor het organiseren van de destructie en moet 

hiervan het bewijs aanleveren. 

Wat betreft mest, dient de operator zich te houden aan de instructies die door de Regionale bevoegde diensten worden gegeven. 

Ingeval grensoverschrijdende afvoer van mest toegestaan is, stelt het FAVV zoals gebruikelijk de vereiste dierengezondheidsverklaring op. 

 


