Fipronil: Luizenbestr ders aansprakel k voor schade
20 MEI 2020

De ondernemers die in 2017 de pluimveesector in een diepe crisis stortten door stallen schoon te maken met het
verboden middel pronil, z n aansprakel k voor de miljoenenschade van pluimveehouders. De rechtbank in
Arnhem, Nederland, heeft de bedr ven ChickFriend en ChickClean en hun eigenaars veroordeeld in een zaak die
was aangespannen door zo'n 120 pluimveehouders. Z hebben recht op schadevergoeding.
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De rechtbank acht bewezen dat de eigenaars van de bedr ven wisten dat het bestr dingsmiddel dat ze gebruikten tegen
bloedluis, Dega-16, pronil bevatte en dat het gebruik van het chemische spul verboden is. In hoge doses is het schadel k
voor de gezondheid.
Dega-16 leek voor de pluimveehouders een wondermiddel tegen de parasiet, totdat bleek dat het illegale bestanddeel erin
zat. Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moesten bedr ven massaal hun deuren sluiten. Eieren
werden uit de handel genomen en miljoenen kippen werden uiteindel k geruimd.
In een afzonderl ke procedure voor de rechtbank moet de hoogte van de schadevergoedingen worden vastgesteld. Dan zal
ook moeten bl ken in hoeverre de pluimveehouders iets zullen terugzien van de tientallen miljoenen euro's die ze door de
pronilaffaire hebben verloren.
De bloedluisbestr ders betoogden voor de rechter dat de NVWA aansprakel k is voor de schade, omdat die tekortgeschoten
zou z n in het toezicht op het pronilverbod. De rechtbank wees die eis af, omdat ChickFriend en ChickClean zelf opzettel k het
verboden middel gebruikten.
De Belgische leverancier van het bestr dingsmiddel is niet aansprakel k gesteld. De luizenbestr ders beweerden dat h
zonder hen te informeren pronil had toegevoegd aan het middel Dega-16. Volgens de rechter staat echter vast dat dit op
verzoek van ChickFriend en ChickClean gebeurde.
Ook Belgische pluimveehouders deelden in de klappen van de pronilcrisis.Na de crisis werden alle Belgische leghenbedr ven
gecontroleerd. Tientallen van deze bedr ven werden gesloten en konden pas opnieuw starten nadat ze bewezen hadden dat
hun eieren conform waren voor residuen van een reeks van antiparasitaire middelen, waaronder pronil. De schade in België
werd op minstens 10 miljoen euro geschat.
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