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Straffen Belgische verdachten in fipronil-zaak besmetting eieren
Den Haag, 4 juni 2021
De rechtbank van Antwerpen heeft vandaag drie verdachten veroordeeld tot
gevangenisstraffen van respectievelijk één jaar en 18 maanden voorwaardelijk voor het
in gevaar brengen van de volksgezondheid met besmette eieren in de fipronil-zaak. De
rechtbank kende verder voor miljoenen EUR aan schadevergoedingen toe aan de civiele
partijen in de zaak. In april van dit jaar zijn twee Nederlandse verdachten al veroordeeld
tot celstraffen van ieder één jaar voor de illegale verkoop van het instecticide fipronil
voor gebruik in pluimveebedrijven. Eurojust ondersteunde het onderzoek in deze zaak in
2017 en assisteerde bij het opzetten en opereren van een gezamenlijk onderzoeksteam
(joint investigation team, JIT) in België en Nederland, om justitiële actie tegen de
verdachten te ondersteunen.
Het onderzoek in de zaak begon in 2017, nadat in België en Nederland te hoge fipronilconcentraties werden aangetroffen in eieren. Met het oog op een mogelijk gevaar voor de
volksgezondheid werden honderden pluimveebedrijven geruimd. Daarbij werden kippen en
miljoenen eieren vernietigd, hetgeen leidde tot grote verliezen voor de betrokken
pluimveehouders.

De Nederlandse en Belgische autoriteiten konden een netwerk van verdachten indentificeren,
die betrokken waren bij de illegale verkoop van fipronil als bestanddeel van een
bestrijdingsmiddel tegen het groeiende probleem van bloedluis in pluimveebedrijven. Om het
gebruik van fipronil te verbergen, werden bewust verkeerde etiketten gebruikt. De handelaren
werkten ook zonder geldige vergunning. Gezien het aanvankelijke succes van het
bestrijdingsmiddel werd dit gebruikt door honderden pluimveehouders.

Eurojust verleende ondersteuning aan het onderzoek en assisteerde bij een actiedag in 2017,
waarbij meer dan tien panden werden doorzocht. Ook werden negen verdachten gearresteerd,
onder meer voor het bezit van gevaarlijke biociden. Daarnaast assisteerde het Agentschap bij
het opzetten van de JIT en ondersteunde het de betrokken autoriteiten bij de uitwisseling van
bewijsmateriaal en een strategie voor juridische vervolging.

Twee hoofdverdachten zijn april dit jaar door de rechtbank van Overijssel veroordeeld tot
gevangenisstraffen van ieder één jaar, na een formele beschuldiging door justitie in Nederland.
In België zijn nu drie verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk één jaar
en 18 maanden voorwaardelijk voor de illegale verkoop van het insecticide, criminele
organisatie, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte.
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