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Eindrapport Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGAN-PAV / 18064230
Bijlage(n)
1

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de
rapportage van de werkgroep versterking zelfregulering eierketen. De werkgroep
heeft de kwetsbaarheden van het systeem van zelfregulering, die door de
fipronilcrisis aan het licht zijn gekomen, geanalyseerd en heeft het rapport met
aanbevelingen ter versterking van dit systeem aan mij aangeboden. Met deze
brief informeer ik u over de uitkomsten, zoals toegezegd tijdens het Algemeen
Overleg over fipronil in eieren van 24 augustus 2017.
De werkgroep heeft een zorgvuldige inventarisatie uitgevoerd en ik waardeer de
inzet en het resultaat. Hiermee tonen alle partijen binnen de eierketen hun
verantwoordelijkheid om direct na de fipronilcrisis gezamenlijk kritisch naar het
systeem van zelfregulering te kijken. Met dit rapport neemt de sector het
voortouw door een aantal aanbevelingen te formuleren, waarmee het eigen
systeem kan worden versterkt. Daarbij hebben de verschillende partijen binnen de
keten zich aan de implementatie van de aanbevelingen gecommitteerd.
De resultaten van de werkgroep zullen betrokken worden bij de reactie van het
kabinet op de evaluatie van de fipronilcrisis door de commissie Sorgdrager. Voor
de zomer verwacht ik het rapport van deze commissie. Ook zal het rapport van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid in de tweede helft van 2018 worden
gepubliceerd. Tenslotte heeft Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de NVWA
een risicobeoordeling van de eierketen opgesteld. Deze risicobeoordeling wordt in
de 2de helft van mei 2018 op de NVWA-website gepubliceerd.
Ik acht het van belang om de resultaten en aanbevelingen uit de genoemde
onderzoeken in samenhang te beoordelen en op basis daarvan te bezien wat er
aanvullend nodig is om het voedselsysteem te versterken.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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