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Laboratoriumcapaciteit NVWA in het Fipronil
incident

In berichtgeving in de pers en op sociale media over 
de laboratoriumanalyses van fipronil is de suggestie 
gewekt dat de NVWA onvoldoende capaciteit had om 
alle toestromende monsters te analyseren. Hierover 
zijn door diverse partijen ook Kamervragen gesteld 
aan de verantwoordelijke bewindspersonen. In deze 
korte notitie worden de feiten hierover op een rij 
gezet.

De NVWA heeft op haar volledige werkterrein diverse 
laboratoria tot haar beschikking. Op het gebied van 
plantenziektes is dat het Nationaal Referentie Centrum in 
Wageningen van de NVWA zelf. Op het gebied van 
dierziektes is dit Wageningen Bioveterinary Research van 
Wageningen University & Research in Lelystad. Op het 
gebied van productveiligheid is dit haar eigen 
Laboratorium Productveiligheid in Groningen en 
Zwijndrecht.

Voeder- en voedselveiligheid
Op het gebied van voeder- en voedselveiligheid, het 
terrein waarop het fipronil incident speelt, heeft de NVWA 
twee laboratoria tot haar beschikking. Dit zijn het NVWA 
Laboratorium Voeder- en Voedselveiligheid en RIKILT 
Wageningen University & Research. Beide laboratoria zijn 
gevestigd in Wageningen in hetzelfde gebouw en zij 
werken nauw samen. Het NVWA LabVV heeft circa 125 
medewerkers en het RIKILT circa 200. Deze laboratoria 
hebben gezamenlijk de analyses voor de NVWA uitgevoerd 
in het kader van het fipronil incident. Beide laboratoria 
hebben deze analyses onder ISO 17025 accreditatie 
uitgevoerd.
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Snelle analyse
Alle monsters die de NVWA heeft genomen voor analyse 
op fipronil zijn door de NVWA verdeeld over beide 
laboratoria om een snelle analyse mogelijk te maken. 
Zowel bij het NVWA LabVV als bij het RIKILT zijn alle 
monsters op de dag van binnenkomst onmiddellijk in 
behandeling genomen. Er zijn geen monsters een of 
meerdere dagen opgeslagen om later alsnog te worden 
geanalyseerd. Dit was niet nodig omdat beide laboratoria 
de beschikbare capaciteit onmiddellijk hebben 
opgeschaald. De mogelijkheid tot verdere opschaling was 
door beide laboratoria reeds volledig uitgewerkt, maar is 
tot nu toe niet noodzakelijk gebleken. Er is dus in 
tegenstelling tot andere berichten voor de NVWA nooit een 
tekort aan analysecapaciteit geweest en alle monsters zijn

op de snelst mogelijke manier gerapporteerd. RIKILT 
heeft in dit incident ook de NVWA-IOD ondersteund met 
analyses in het kader van het opsporingstraject.

Accrediteren private laboratoria
Op verzoek van de NVWA is door RIKILT als Nationaal 
Referentie Laboratorium ook gelijk een 
borgingsprogramma opgezet om private laboratoria die 
fipronil geaccrediteerd konden analyseren op een lijst op 
de NVWA website te kunnen publiceren. Het is voor het 
eerst dat deze aanpak in Nederland is gevolgd en zes 
verschillende private laboratoria hebben hier aan mee 
gedaan en zijn allen na een goed doorlopen test door de 
NVWA op de lijst geplaatst.

Meer informatie over het meten van Fipronil in eieren
staan op de WUR website, 
http://www.wur.nl/nl/artikel/Vijf-vragen-over-het-meten-
van-fipronil-in-eieren.htm
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