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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat 
eigenwijs   maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en 

reportages in zijn geheel te publiceren of te delen en te gebruiken met 

bronvermelding. 

Blog 71  
 

 
Beste lezers,  

Eieren uit de Oekraïne zijn mogelijk vergiftigd met 

Fipronil en afkomstig van enorme legbatterijen.  

Dat zou toch niet mogen? Voor het gebruik 

van Fipronil, waar je in Nederland jarenlang de 
gevangenis voor in moet als je het  

-verkeerd- gebruikt. Waar hebben we het 
over…!?  
 
(Bron: NVWA)  

ZOMER 2017 HEEFT DE NVWA EEN AANTAL 
PLUIMVEEBEDRIJVEN GEBLOKKEERD OMDAT HET 
VERBODEN MIDDEL FIPRONIL WAS AANGETROFFEN 
IN EIEREN. FIPRONIL DAT WERD GEBRUIKT VOOR 
HET BESTRIJDEN VAN BLOEDLUIS IS NIET 

TOEGESTAAN IN DE PLUIMVEESECTOR IN GEHEEL 
EUROPA. 

 

Weet u nu weer waar we het over hebben? 
 
Maar wacht even… hoe kunnen zulke eieren in 

Nederland geïmporteerd worden uit Oekraïne? 
Ook dat is vrij simpel te verklaren. De 

legbatterijen en het gebruik van Fipronil zijn in 
de Europa verboden maar niet in Oekraïne, 
waar het in zijn algemeenheid veel wordt 

gebruikt. De Europese Commissie weet 
drommels goed dat het gebruikt wordt maar 

kijkt de andere kant op. De Oekraïne en 
Nederland betalen daar ook geen belasting 
voor en welke vorm dan ook. Daar zijn binnen 

Europa afspraken over gemaakt…!?  
 
(Bron: Rijksoverheid)  

IN HET ASSOCIATIEAKKOORD MET OEKRAÏNE ZIJN 
AFSPRAKEN GEMAAKT OVER DE MARKTTOEGANG 
VAN GOEDEREN. ZO ZULLEN DE EU EN OEKRAÏNE 
VRIJWEL ALLE INVOERHEFFINGEN AFSCHAFFEN. 
OEKRAÏNE ZAL 99,1% EN DE EU 98,1% VAN ALLE 
INVOERHEFFINGEN AFSCHAFFEN. HIERDOOR ZULLEN 
DE HANDELSMOEGELIJKHEDEN TOENEMEN. 

DAARMEE BESPARE OEKRAÏENSE EXPORTEURS 
JAARLIJKS € 487 MILJOEN EN EU-EXPORTEURS ROND 
DE € 391 MILJOEN. INVOERHEFFINGEN ZIJN 
BELASTINGEN DIE BETAALD MOETEN WORDEN OM 
GOEDEREN IN TE MOGEN IMPORTEREN. 
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En zo eet u ongezonde producten vanuit de 
Oekraïne onder het toeziend oog van Mark 

Rutte, Europese Commissie en Volodymyr 
Zelensky. Uiteraard viert de corruptie hoogtij 

in Europa en dus reden temeer om uit deze 
ellende te stappen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zelensky vermoord zijn politieke 

tegenstanders en landgenoten

Overigens (nog onbevestigd)… is mij duidelijk 
gemaakt door een Oekraïner hier in 
Nederland, dat Zelensky zijn eigen politieke 
tegenstanders, dus zijn landgenoten, bij 
bosjes in de Oekraïne laat vermoorden met, 
jawel, de wapens die wij en andere landen 
leveren en door eigen soldaten. U wist dat 
nog niet? Kortom, de Oekraïense 
vluchtelingen die hier in Nederland zijn, zijn 
dus geen oorlogsvluchtelingen maar politieke 
vluchtelingen.  

De oorlog met en tegen Rusland begint mij 
steeds duidelijker te worden dat Poetin in 
feite Nederland beschermd tegen het 
corrupte Europa en Oekraïne. Bezint als u aan 
een 555-inzamelactie doneert voor de 
Oekraïne dat het geld dan gebruikt wordt om 
wapens te kopen om zijn eigen volk te 
vernietigen. Eigenlijk is dat ook niet iets 
nieuws want dat gebeurt al jarenlang in Afrika 
waar u uw geld aan doneert. 

 
 

Succes,  
Fractal 
 

 


