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Nieuwslezer:
Goedenavond. Als het over eten gaat en er komt een waarschuwing om iets 
niet te eten, dan schrikt iedereen op. Dit keer gaat het over eieren. Al een 
paar dagen loopt er een onderzoek naar een bepaald bestrijdingsmiddel 
dat in kippeneieren zou zitten. En een uurtje geleden kwamen de eerste 
resultaten van dat onderzoek, met een stevige waarschuwing: check de 
eieren in uw koelkast.

Benno Bruggink: 
En bij één bedrijf was dat gehalte zo hoog, dat wij een publiekswaarschu-
wing hebben gemaakt, dat is de mensen oproepen om eieren, die van dat 
bedrijf komen, om die niet te eten. Hoe herken je die eieren? Op ieder ei 
staat een nummer, dat is de ei-code. Wij maken op onze site de ei-code 
bekend en dan kun je daaraan zien of je een ei in huis hebt waarvan wij 
zeggen van: niet eten. 

Journalist: 
Waarom? Waarom bent u daar zo strikt in?

Benno Bruggink: 
Fipronil is een redelijk gevaarlijk goedje, en daar zijn dus hele scherpe 
normen voor, dus als je daar onder zit is er niet zoveel aan de hand, maar 
deze zit er zover boven dat wij zeggen: dat is een direct gevaar voor de 
volksgezondheid. 

Nieuwslezer:
Ja, economieverslaggever Rob Koster is in Utrecht voor het gebouw van de 
NVWA. Wat betekent dit voor de consument, Rob? 

Rob Koster: 
Nou, je hoort het eigenlijk al, we moeten allemaal naar de koelkast na het 
journaal, die eieren uit de koelkast halen, kijken wat er op dat ei staat. Elk 
ei heeft een ei-code, dat is erop gestempeld. Dan moet je vervolgens of via 
de NOS-site of rechtstreeks via de NVWA-site kijken om welke nummers 
het gaat. Die vergelijk je met elkaar en als het niet in orde is, moet je die 
eieren weggooien. Dat gaat dus om één bedrijf; er zijn dertig bedrijven 
waarvan het gif wat in dat ei zit iets minder erg is. Maar dan nog steeds 
mogen kinderen die eieren eigenlijk niet eten. 

Nieuwslezer:
Nee. Want hoe gevaarlijk is het? 
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Rob Koster:
Het is niet zo dat je onmiddellijk als je een besmet ei eet, dat je daar 
doodziek van wordt. Het gaat erom dat dat gif wat erin zit niet gegeten mag 
worden, dat hoort er niet in te zitten. Als je er veel van zou eten, zou het op 
een gegeven moment schadelijk kunnen zijn voor je lever en je schildklier. 
Nu gaat het erom dat het percentage wat in dat ei zit, hoger ligt dan wat 
wettelijk is toegestaan, en bij die andere bedrijven in ieder geval hoger is 
dan wat voor kinderen verstandig is. 

Nieuwslezer:
Ja, natuurlijk hebben we de organisatie van pluimveebedrijven gevraagd 
om een reactie; ze maken zich zorgen. 

Eric Hubers:
Ik ben ook heel ongerust wat voor impact dat heeft op die gezinsbedrijven 
die daar nu mee te maken krijgen. Kunnen ze zo snel mogelijk weer de kip-
pen ontgiften, kunnen ze de eieren weer zo snel mogelijk leveren, kunnen 
ze de kosten dragen die het allemaal met zich mee brengt? Dat zijn hele 
grote vragen waar we nog geen antwoord op hebben. 

Nieuwslezer:
Ja, Rob, wat betekent dit voor de bedrijven?

Rob Koster:
Het is heel lastig voor die bedrijven, want de NVWA zegt dus niet: alle kip-
pen moeten vernietigd worden, wat je bijvoorbeeld bij de vogelgriep wel 
eens gehad hebt. Ze zeggen niet precies tegen die pluimveehouders wat 
ze moeten doen. Wat wel gezegd wordt is: dat percentage gif wat in die 
eieren zit, dat mag niet. Dus tot het moment dat het gif uit die stal, uit die 
kippen verdwenen is, mogen die eieren niet verkocht worden. Dan kan de 
pluimveehouder twee dingen doen: die kan proberen om die kippen weer 
gifvrij te krijgen, dan moet hij alle kippen uit die stal halen, moet die stal 
helemaal gereinigd worden. En dan vervolgens kunnen die kippen weer te-
rug, maar dan is nog even de vraag hoe lang het duurt voordat het gif weer 
uit die kippen zelf verdwenen is. Nou, je zal zien dat sommige pluimvee-
houders denken: dat wordt mij allemaal te ingewikkeld, ik ga die kippen 
alsnog vrijwillig ruimen. Er zijn misschien ook pluimveehouders die denken 
van: ik breng al mijn kippen naar de buurman, want die heeft toevallig nog 
een lege stal staan, ik ga die stal goed schoonmaken en ik hoop dat over 
een paar weken die kippen weer gifvrij zijn en ik de eieren gewoon weer 
mag verkopen. 

Nieuwslezer:
Dank je wel, Rob Koster, vanuit Utrecht. 


