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Productcodes
Rechtszaak dierenorganisaties
Vijf dierenorganisaties gaan via de rechter proberen het ruimen van kippen
die fipronil in hun lijf hebben te stoppen. Ze hebben een procedure
aangespannen bij het College van eroep voor het bedrijfsleven, de hoogste
bestuursrechter in landbouwzaken.
Het fipronil-schandaal jaagt bedrijven die zijn stilgelegd op hoge kosten. Ze
mogen geen eieren verkopen, maar hun kippen moeten wel eten. Het kan
weken duren voordat de verboden stof helemaal uit een kip is. Daarom
hebben diverse bedrijven besloten hun kippen te ruimen.
Volgens de dierenorganisaties gebeurt dat ‘zonder enige noodzaak’ en is het
in strijd met de wet, hoewel dat volgens de NVWA niet het geval is. Voor de
rechter eisen de organisaties dat de autoriteiten ingrijpen. Partij voor de
Dieren steunt het initiatief; volgens de partij bepaald de wet wel degelijk dat
een boer een goede reden moet hebben om zijn vee te doden, wat dit niet
zou zijn.
Donderdagavond publiceerde de NVWA op haar website de productcodes
van eieren waarvan met zekerheid is vastgesteld dat ze zijn besmet met het
verboden bestrijdingsmiddel fipronil. Aan de hand van die codes valt precies
te herleiden welke bedrijven besmet zijn. Het gaat in totaal om

138pluimveebedrijven. Zij mogen pas weer eieren op de markt brengen als
de NVWA ervan overtuigd is dat hun leghennen en stallen volledig schoon
zijn en dus vrij zijn van fipronil. Dat is een tijdrovende kwestie.
In de eieren van een van deze bedrijven is een dermate hoge hoeveelheid
van het verboden bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij leghennen
aangetroffen dat de NVWA consumptie ontraadt. 'Ver boven de norm', zegt
een woordvoerder van de toezichthouder. 'oven de grens waarop het een
gevaar vormt voor de volksgezondheid.' Het gaat in dit geval om eieren
waarop de eicode 2-NL-4015502 is gestempeld.
In de eieren van 58 andere bedrijven was de gevonden hoeveelheid
insecticide hoog genoeg voor de NVWA om ze ongeschikt te verklaren voor
consumptie door kinderen. De NVWA legde afgelopen maand de aanvoer
van eieren door 181pluimveebedrijven stil. Inmiddels mogen 19 van hen
weer eieren leveren aan de markt.

