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BT-01: Aanvullende normen voor diervoeders en « te 

verwerken nevenstromen » 

1. Toepassingsgebied 

De eisen vermeld in dit document zijn eigen aan de Feed Chain Alliance Standaard en zijn van 

toepassing op alle diervoeders, vanaf het ogenblik waarop de onderneming er eigenaar van wordt 

totdat zij aan de klant worden overgedragen. 

Deze eisen vervolledigen of versterken deze die reeds opgenomen zijn in de documenten van de delen 

A en B.  

De normen en actiedrempels uit dit document moeten worden opgenomen in het algemeen 

controleplan van de onderneming, volgens de modaliteiten vermeld in punt 2. 

De « te verwerken nevenstromen », die na verwerking « voedermiddelen » worden, vermeld in dit 

document, vallen eveneens onder dit toepassingsgebied. 

De « te verwerken nevenstroom » moet eveneens voldoen aan de opgesomde criteria, met 

uitzondering echter van de criteria die de verwerking rechtvaardigen. In dit geval moeten de niet 

nageleefde criteria duidelijk in de verwerkingskaart worden geïdentificeerd. 

2. Bedrijfsinterne controles op aanvullende FCA normen en actiedrempels 

1. De actiedrempels en de afkeurgrenzen uit de tabel onder punt 4 zijn eigen aan de Feed Chain 
Alliance Standaard en moeten worden nageleefd. 

2. Het controleprogramma is voor elk diervoeder of voor elke « te verwerken nevenstroom », 
vermeld in de tabel onder punt 4, afzonderlijk van toepassing en is afhankelijk van hun 

bestemming (gebruik). De onderneming mag echter bepaalde producten, die qua 
eigenschappen sterke gelijkenissen vertonen, groeperen en de controlefrequentie op de groep 

toepassen (bv. tarwe, gerst en haver enz. groeperen en een groep « graangewassen » 

beschouwen). Deze groepering moet schriftelijk worden gemotiveerd en deze motivatie moet 
bij de audits beschikbaar zijn. 

3. Indien de beschouwde parameter door de onderneming als een Kritisch Controlepunt (CCP) of 

een Punt van Aandacht (PVA) wordt geïdentificeerd, moet deze overeenkomstig document 
‘AT-05: Monitoring’ worden gecontroleerd. De normen en drempels bepaald in de tabel onder 

punt 4 zijn steeds van toepassing, zowel bij een sectoraal als een individueel 
bemonsteringsplan. 

4. Indien de beschouwde parameter door de onderneming niet als een CCP of een PVA wordt 
geïdentificeerd, moet deze conform de frequenties bepaald in de tabel onder punt 4 worden 

gecontroleerd. Indien geen frequentie is aangegeven, moet het bedrijf zelf de toe te passen 
frequentie bepalen. De onderneming neemt één (1) monster per periode, per product en per 

leverancier en laat de analyse van de aangeduide parameters uitvoeren in een laboratorium 

dat voldoet aan de eisen opgelegd door de FCA Standaard (zie ‘BT-11: Staalname en 
analyse’). Indien het primaire producten betreft die door landbouwers worden geleverd, mag 

de FCA gecertificeerde onderneming haar leveranciers groeperen en deze landbouwers-
leveranciers samen als één enkele leverancier beschouwen. Ingeval de producent/leverancier 

deze controles reeds heeft uitgevoerd, kunnen deze controles de bedrijfsinterne controles 

vervangen, op voorwaarde dat de resultaten van het betrokken lot worden meegedeeld en 
gecontroleerd en dat zij zich in de onderneming bevinden en dat de in voege zijnde wet- en 

regelgeving geen verplichte controle oplegt op de parameter door de aankoper. Ter controle 
van de geleverde resultaten voert de FCA gecertificeerde onderneming jaarlijks een analyse 
uit van het diervoeder voor de betreffende parameter. 
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5. Wanneer de onderneming een diervoeder produceert, moet zij eveneens de vermelde 

controlefrequentie naleven of, bij afwezigheid ervan, zelf een frequentie bepalen. In dit geval 
heeft de analyse betrekking op het eindproduct. 

6. Voor de seizoensproducten wordt een monster genomen van de eerste charge/levering, vanaf 
de aanvang van het seizoen. Vervolgens wordt de inspectiefrequentie zoals bepaald in de 

tabel of, bij afwezigheid ervan, bepaald door het bedrijf, in aanmerking genomen. Voor de 
incidentele producten, die enkel gedurende een gedeelte van het jaar ter beschikking zijn of 

worden verhandeld, wordt de controlefrequentie aangepast in functie van de periode van 
beschikbaarheid. 

7. Voor zover het product na ontvangst door de FCA gecertificeerde onderneming geen 
bijkomende verwerking of behandeling ondergaat, en de handelingen inzake op- en overslag 

geen invloed hebben gehad op de beschouwde parameter, kan de FCA gecertificeerde 
handelaar afzien van het inspectieprogramma met betrekking tot een parameter die vermeld 
staat in dit document. 

 

 
Belangrijke opmerking 

Indien de tabel onder punt 4 een waarde vermeldt die moet worden toegepast voor een categorie 

diervoeders (bv. voedermiddelen), dan moeten voor alle diervoeders die tot deze categorie 

behoren en die door de deelnemer aan het systeem in de handel worden gebracht, deze waarden 

gerespecteerd worden (bv. droge pulp, gedroogde luzerne, sojaschroot, etc.).  

 

3. Parameters waarvoor een bijkomende controle moet worden 

uitgevoerd 

3.1. Aflatoxine B1 

De aanwezigheid van aflatoxine B1 in melkveevoeders is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 

de giftige stof aflatoxine M1 in melk. 

Om deze reden wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- voedermiddelen voor melkvee die rechtstreeks aan de veehouder worden geleverd; 

- andere voedermiddelen. 
 

Voor de voedermiddelen voor melkvee die rechtstreeks aan de veehouder worden geleverd, werd een 

maximumgehalte opgelegd met het oog op het waarborgen, op het niveau van het dier, van een 

maximumgehalte vergelijkbaar met dat van het mengvoeder. Dit maximumgehalte staat vermeld in de 

tabel onder punt 4. 

Voor voedermiddelen waarvan men zeker is dat ze niet gecommercialiseerd worden met als 

bestemming melkveehouders (bv. wanneer ze bestemd zijn voor een mengvoederfabrikant), is de 

norm vermeld in de wetgeving van toepassing. 

 
Aanvullende informatie 

- Het maximale wettelijke gehalte voor voedermiddelen wordt op Europees niveau vastgelegd. 

Ze blijft gelijk, onafhankelijk van het al niet verwerkt zijn van de voedermiddelen. Men moet 
dus aandacht hebben voor het verwerkingsproces, welke kan leidden tot een verhoging van 

het gehalte aflatoxine B1, en dit soms boven de toegestane grens. 
- In sommige niet Europese landen zijn de maximale toegestane gehalten hoger dan deze 

getolereerd binnen de Unie. Het spreekt voor zich dat alle voeders die op de communautaire 

markt gebracht worden, aan de hier van toepassing zijnde wetten moeten voldoen. 
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3.1.1. Aflatoxine B1 kritische voedermiddelen 

Hieronder worden enkele voedermiddelen opgesomd die worden beschouwd als aflatoxine B1 kritische 

voedermiddelen: 

- grondnootschilfers en –schroot; 

- kokosschilfers en –schroot (= kopra); 

- palmnoot; 

- palmpitschilfers en –schroot; 

- katoenzaadschilfers en –schroot; 

- babassu; 

- maïs en van maïs afgeleide producten; 

- kapokzaadschilfers; 

- saffloerzaadschroot (= distelzaad); 

- rijstbijproducten. 
 

De adequaatheid van deze lijst wordt geregeld geëvalueerd door een intersectorale groep van 

experten. 

Uitzonderingen op deze lijst vormen: 

- maïs afkomstig uit de Europese Unie (met uitzondering van Zuid- en Oost-Europa) of USA 
(buiten een specifieke beoordeling van de toestand van de gewassen in bepaalde regio’s of 

staten). Maïs geteeld in deze landen wordt inderdaad door de gemiddelde klimatologische 
omstandigheden en gebruikelijke opslagomstandigheden gewoonlijk niet beschouwd als 

“aflatoxine B1 kritisch”. Nochtans is maïs een aan aflatoxine B1 gevoelig graan. Het zijn de 

relaties klimaat/cultuur/gebied dat ervoor zorgen dat bepaalde Europese of Amerikaanse 
maïs moet beschouwd worden als “aflatoxine B1 kritisch voedermiddel”. Zo kunnen Zuid- 

en Oost-Europese regio’s omstandigheden vertonen die gunstig zijn voor het ontwikkelen 
van deze mycotoxines. De Maïs van deze regio’s kan dus beschouwd worden als ”aflatoxine 
B1 kritisch voedermiddel”;  

- van maïs afgeleide producten afkomstig uit de Europese Unie of USA, geproduceerd uit 

maïs afkomstig uit de Europese Unie of USA, met uitzondering van gevoelige regio’s 
bepaald door de gevarenanalyse van de bedrijven en/of door specifieke protocollen. 

 

De van maïs afgeleide producten afkomstig uit de EU of USA, worden als “aflatoxine B1 kritisch 

voedermiddel” beschouwd, als ze geproduceerd werden uit maïs: 

- van een onbekende oorsprong; 

- van regio’s uit Zuid- of Oost-Europa; 

- van Amerikaanse regio’s of staten die als “risicovol” geïdentificeerd zijn door het bedrijf; of 
- van landen buiten de EU of USA. 

 

3.1.2. Monitoringsfrequentie en analysecertificaat 

3.1.2.1. Voedermiddel bestemd voor het vervoederen aan melkvee 

De onderneming die aflatoxine B1 kritische voedermiddelen (cf. 3.1.1) levert bestemd voor 

rechtstreekse consumptie door melkvee, moet ten laatste vóór de levering van deze voedermiddelen 

aan de veehouder over een analysecertificaat beschikken. Dit kan het analysecertificaat zijn dat 

verstrekt werd door de toeleverancier van het genoemde lot of een analyseverslag gebaseerd op zijn 

eigen bemonstering. 

Het analysecertificaat moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

- naam van het product; 
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- datum van de analyse; 

- naam van het betreffende laboratorium; 

- identificatie van het lot waaruit het monster afkomstig is; 

- geanalyseerd gehalte aan aflatoxine B1 in mg/kg herleid tot een vochtgehalte van 12%; 

- gebruikte analysemethode; 

- lot- of sublotgrootte; 

- verwijzing naar het oorsprongslot door opgave van zeeboot of (intermediaire) opslag van 
waaruit goederen werden geïmporteerd; 

- naam van verkoper of importeur of aflader zeeboot. 

 

De ondernemer zal gedurende minimum 5 jaar de volgende documenten chronologisch bewaren: 

- Kopie van de analysecertificaten; 

- Kopie van de overeenkomstige facturen en leveringsbewijzen van de toeleveranciers; 

- Kopie van de overeenkomstige facturen en leveringsbewijzen van de geleverde partijen 
voedermiddelen aan de melkveehouder. 

 

De aflatoxine B1 kritische voedermiddelen, bestemd voor melkvee en rechtstreeks geleverd aan de 

veehouder, moeten worden bemonsterd en geanalyseerd op hun gehalte aan aflatoxine B1 volgens de 

frequentie vermeld in de tabel onder punt 4. 

3.1.2.2. Andere voedermiddelen 

Behoudens de toepassing van andere wettelijke en/of commerciële eisen, moet het bedrijf die deze 

aflatoxine B1 kritische voedermiddelen vermarkt/aanschaft (cf. 3.1.1) en waarvan het zeker is dat ze 

niet gecommercialiseerd zullen worden met als bestemming melkveehouders, een monitoring op deze 

diervoeders toepassen conform de eisen vermeld in de volgende documenten (voor zover van 

toepassing zijnde): 

- ‘AT-04-00 – Praktische uitvoering van het HACCP-plan’ 
- ‘AT-05 – Monitoring’ 

- ‘BT-02 – Inkoop: Algemene bepalingen’ 

- ‘BT-03 – Inkoop: Bijzondere bepalingen’ 
- ‘BT-04 – Specifieke aankoopprotocollen’ 

- ‘BT-16 – Tijdelijke monitoring’ 
 

3.2. Afbraakproducten van eiwitten / biogene amines 

Wegens het verbod op het gebruik van bedorven producten in diervoeders moet een gehalte aan 

biogene amines dat hoger is dan de afkeurgrens vermeld in de tabel onder punt 4 aanleiding geven 

tot niet-gebruik van het betrokken product. 

Enkel eiwitrijke voeders (>30% ruw eiwit) die bestemd zijn voor veehouderijbedrijven moeten worden 

geanalyseerd volgens een frequentie die door het bedrijf wordt bepaald (cf. punt 4). 

 
Aanvullende informatie 

Het totaalgehalte aan biogene amines is een indicator die toelaat de evolutie van de eventuele 

degradatie van een voedermiddel (bv. gisten, producten van dierlijke oorsprong (zoals 

bijproducten van de melk- en kaasindustrie of visbijproducten)) in te schatten. 

Hoe hoger het gehalte aan ruw eiwit dat het voedermiddel of de « te verwerken nevenstroom » 

vertoont, hoe groter de relevantie van deze parameter is. 

Bepaalde biogene amines hebben een biologische functie. In een grote hoeveelheid kunnen zij 

echter giftig blijken en overgevoeligheidsreacties veroorzaken (voedselallergie). 
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Men moet indien mogelijk een onderscheid maken tussen de biogene amines ontstaan bij de 

afbraak van eiwitten door alteratie (bv. bederf) en deze ontstaan door de natuurlijke evolutie 

van het product (bv. natuurlijke aanwezigheid in bepaalde soorten groenten en fruit zoals 

appels, bananen, spinazie, tomaten). Het is derhalve van belang zich hierover te informeren. Het 

natuurlijke gehalte kan immers variëren in functie van de oorsprong en de samenstelling van de 

betreffende diervoeders. 

 

Deze techniek kan worden vervangen door een bepaling van TVB-N (totaal vluchtige basestikstof) of 

vrij ammoniak (NH3), mits de correlatie tussen deze metingen en het gehalte aan biogene amines 

voldoende onderbouwd is voor het te controleren product. Indien hetzelfde product van meerdere 

leveranciers wordt betrokken, moeten niet alle leveranciers worden meegenomen voor het 

onderbouwen van deze correlatie. 

Ingeval de onderneming opteert voor een alternatieve controle van de degradatie van eiwitten, moet 

zij minstens eenmaal jaarlijks de correlatie tussen de biogene amines en de alternatieve bepaling 

toegepast op de betrokken producten vaststellen. 

3.3. Clostridia 

Clostridia zijn bacteriën die verschijnen in producten die in ontbinding zijn. Een hoog aantal clostridia 

geeft aan dat het product een afbraakproces ondergaat of heeft ondergaan.  

De actiedrempel en de controlefrequentie staan vermeld in het punt 4.  

3.4. Enterobacteriaceae 

De productie van droge grondstoffen (< 16%) bestemd voor de veehouder of voor mengvoeders en 

voormengsels kan gepaard gaan met een thermische behandeling, die als bijkomend doel de 

beheersing van de salmonellabesmetting kan hebben. Dit kan worden aangetoond door de productie 

van grondstoffen die voldoen aan de actiedrempel voor Enterobacteriaceae – analyse ISO 7402 

vermeld in punt 4.  

Bij overschrijding moet de onderneming aantoonbaar die maatregelen treffen waarmee zij onder deze 

grens kan produceren. Indien zij er niet in slaagt producten onder deze waarde te produceren, 

betekent dit dat zij met deze productiemethode niet kan waarborgen dat de hygiënevereisten worden 

nageleefd.  

3.5. Criteria voor de vetfractie: Polymere triglyceriden 

De onderneming analyseert het gehalte aan polymere triglyceriden in vetten en oliën van zowel 

plantaardige als van dierlijke origine (cf. punt 4). 

Indien deze actiedrempels worden overschreden moet de leverancier kunnen aantonen dat hij dit aan 

zijn klant heeft gemeld of dat hij hem advies gaf over de behandeling van het product. 

 
Aanvullende informatie 

Het ranzig worden van de vetten is een oxidatie van de vetzuren tot boterzuur en vrije radicalen 

(peroxiden). Deze vrije radicalen zijn chemisch zeer werkzaam en produceren een 

sneeuwbaleffect door op hun beurt de vetzuren aan te tasten. 

Deze verbindingen wijzigen mogelijk de smaak van de voedermiddelen. In bepaalde gevallen 

kan deze smaak worden overgedragen op de mengvoeders en, in het uiterste geval, op de 

voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. 
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Alle vetstoffen zijn gevoelig voor ranzig worden. Dit verschijnsel wordt beïnvloed door de 

duurtijd en de bewaaromstandigheden. Een verwerkt product zal eveneens gevoeliger zijn voor 

ranzig worden. 

Een verhoogd gehalte aan polymere triglyceriden in een olie of een vet kan een teken zijn van 

een te intensief gebruik (te hoge temperatuur) of van de aanwezigheid van een gerecycleerd vet 

of olie.  

 

3.6. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) 

De Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) worden voornamelijk gegenereerd door 

onvolledige verbrandingsprocessen van de organische stof bij hoge temperaturen. Hoge temperaturen 

en omstandigheden van onvoldoende aanwezige zuurstof vormen de voorwaarden waardoor dit 

verschijnsel optreedt. Procédés die deze parameters insluiten, zoals droging of deshydratatie, kunnen 

dus de vorming van deze PAK’s veroorzaken. 

 
Aanvullende informatie 

De PAK’s kunnen ook worden veroorzaakt door milieuverontreiniging. Men gaat er algemeen van 

uit dat zij kankerverwekkend werken. 

 

Vanwege hun lipofiele aard kunnen PAK’s aanwezig zijn in vetstoffen. 

De actiedrempels, afkeurgrenzen en controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 

3.7. Koolwaterstoffen (C10 – C40) 

Besmettingen met C10-C40 koolwaterstoffen worden doorgaans veroorzaakt door een incidentele 

besmetting of, in mindere mate, door een kruisbesmetting met een transport- of opslagtank. 

Deze koolwaterstoffen vertonen een grote affiniteit met vetten en oliën. 

De actiedrempels, afkeurgrenzen en controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 

3.8. Kunststof (plastic) 

Kunststoffen zijn soms aanwezig in te verwerken nevenstromen en zelfs incidenteel in 

voedermiddelen. Deze stoffen kunnen met name afkomstig zijn van een verbroken verpakking of een 

incidentele besmetting. Zij moeten worden verwijderd. Na verwerking kunnen echter soms nog 

bepaalde zeer kleine deeltjes aanwezig zijn. Deze blijven echter detecteerbaar met een microscoop. 

De afkeurgrens en de controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 

3.9. Schimmels 

Schimmels kunnen optreden tijdens langdurige handelingen van opslag of vervoer. Sommige van deze 

schimmels kunnen mycotoxines produceren, doch dit is geen algemene regel. 

De aanwezigheid van schimmels vormt echter een goede indicator voor de kwaliteit van de opslag van 

de producten die men wenst te controleren. 

De actiedrempel en de controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 



 

13 BT01_v0.17  

 
Belangrijke opmerking 

Het is van belang een bijzondere aandacht te besteden aan de wijze waarop de monsters 

bestemd voor analyse zelf worden bewaard en vervoerd. Slechte omstandigheden (zoals de 

aanwezigheid van condensatie in het zakje of een te lange wachttijd) waardoor een ontwikkeling 

van schimmels ontstaat, kunnen het analyseresultaat beïnvloeden. 

 

3.10. Polyethyleen 

Polyethyleen kan soms bepaalde voedermiddelen besmetten. Het is meestal afkomstig uit zeer kleine 

verpakkingsresten die, ingevolge chemische of thermische behandeling, opgelost geraakten in de 

vetfractie van de voedermiddelen. 

De actiedrempels, afkeurgrenzen en controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 

3.11. Indampresten en hoge ionengehalten 

Teneinde te voorkomen dat varkenshouders onopzettelijk hun dieren te veel zout toedienen, moeten 

leveranciers van vloeibare bijproducten bestemd voor varkensvoeders, die meer mineralen bevatten 

dan de waarden vermeld in punt 4, kunnen aantonen dat zij de kwekers hierop hebben gewezen en/of 

dat zij hen advies gaven over de behandeling van deze bijproducten. 

 
Aanvullende informatie 

Varkens die worden gevoed met vloeibare bijproducten hebben soms niet de mogelijkheid 

voldoende extra water op te nemen, waardoor zij de effecten van hoge gehalten aan minerale 

ionen in hun voeder niet kunnen neutraliseren. 

 

Voor bijproducten van dierlijke oorsprong afkomstig van industriële verwerkingsprocessen kan het 

onderzoek op het zoutgehalte vervallen, indien het bedrijf dit gehalte vervolgens tot een 

aanvaardbaar niveau kan terugbrengen. 

De actiedrempels voor de diverse ionen en de controlefrequentie staan vermeld in punt 4. 

3.12. Nikkel 

Deze norm is enkel van toepassing op vetstoffen bestemd voor dierlijke voeding (oliën en vetten). 

Bepaalde metalen, waaronder nikkel, worden soms gebruikt als katalysatoren om bepaalde 

eigenschappen van de vetten te wijzigen (bv. vermindering van de ranzigheid, betere smeerbaarheid, 

gedrag tijdens het bakken). 

De actiedrempel en de afkeurgrens voor dit metaal staan vermeld in het punt 4. 
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4. FCA-actiedrempels en afkeurgrenzen voor diervoeders en “te verwerken nevenstromen”  

De actiedrempels en maximumgehaltes zijn in mg/kg (ppm) van het diervoeder, herleid tot een vochtgehalte van 12% uitgedrukt (tenzij anders vermeld). 

Parameter 1 

Bestemming 

van de 

producten 

Producten 

Actiedrempel/ 

Interventie-

drempel 

Afkeurgrens 

Minimum-

analyse-

frequentie 

Opmerkingen 

Aflatoxine B1 

Melkvee  

Voedermiddelen bestemd 

voor melkvee m.u.v.2 
- 0,005 mg/kg 

1x/lot 3 

- Uitsluitend voor 
voedermiddelen die 

rechtstreeks aan de veehouder 
worden verkocht  

- Het bemonsterings- en 
analyseplan onder punt 3.1. 
moet worden toegepast  

 Kokosproducten (= kopra) 

- 0,01 mg/kg 

Biogene amines 

Veehouderij  

Voedermiddelen of te 

verwerken nevenstromen 

(ruw eiwit >30%) 

- 4000 mg/kg eiwit 
Door het bedrijf 

te bepalen  

- Van toepassing indien de 
biogene amines ontstaan zijn 
uit alteratie en niet uit de 
normale evolutie van het 
product  

- Mogelijkheid deze analyse te 

vervangen door deze van totaal 
vluchtige basestikstof  

Clostridia (CFU/g) op 

productbasis 
Veehouderij  

Voedermiddelen met 

bestemming veehouderij 
1 000 - 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Enterobacteriaceae 

(CFU/g) op 

productbasis 

Veehouderij  

Thermisch behandelde droge 

voedermiddelen (<16% 

vocht) 

1 000 - 
Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Elke bestemming 

Thermisch behandelde 

mengvoeders en 

voormengsels 

1 000 - 
Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Criteria voor de 

vetfractie – Polymere 

triglyceriden 

Veehouderij of 

fabricage van 

mengvoeders 

Oliën en vetten (te 

verwerken nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

0,9% op basis van 

vet 
- 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 
1 Deze tabel vormt een aanvulling op de tabel uit document ‘AT-03: Tabel met normen, interventiegrenzen en meldingslimieten’. 
2 Met uitzondering van 
3 Frequentie van toepassing op « aflatoxine B1 kritische voedermiddelen » 
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Parameter 1 

Bestemming 

van de 

producten 

Producten 

Actiedrempel/ 

Interventie-

drempel 

Afkeurgrens 

Minimum-

analyse-

frequentie 

Opmerkingen 

vetten die een verwerking 

vereisen vooraleer ze als « 

voedermiddel » beschouwd 

kunnen worden)) ontstaan 

uit een persproces  

 Oliën en vetten (te 

verwerken nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

vetten die een verwerking 

vereisen vooraleer ze als « 

voedermiddel » beschouwd 

kunnen worden)) ontstaan 

uit een extractieproces  

3,4% op basis van 

vet 
- 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

PAK4 

(benzo(a)antraceen, 

benzo(a)pyreen, 

benzo(b)fluoranteen 

en chryseen) 

Elke bestemming 

Oliën en vetten (met 

uitzondering van palm(pit)-, 

kokosolie/vetten en daarvan 

afgeleide producten) 

160 g/kg (op 

vetbasis) 

200 g/kg (op 

vetbasis) 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Palm(pit)-, kokosolie/vetten 

en daarvan afgeleide 

producten 

320 g/kg (op 

vetbasis) 

400 g/kg (op 

vetbasis) 

Door het bedrijf 

te bepalen 
- 

Koolwaterstoffen 

(C10 - C40) 

Elke bestemming 

Dierlijke vetten met 

uitzondering van  
- 400 mg/kg 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Ruwe visolie 
- 3 000 mg/kg 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Plantaardige olie met 

uitzondering van  
- 400 mg/kg 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Zonnebloemolie en 

zonnebloemvetzuren  
- 1 000 mg/kg 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Plantaardige vetzuren, met 

inbegrip van 

vetzuurmengsels (met 

uitzondering van 

- 3 000 mg/kg 
Door het bedrijf 

te bepalen  
- 
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Parameter 1 

Bestemming 

van de 

producten 

Producten 

Actiedrempel/ 

Interventie-

drempel 

Afkeurgrens 

Minimum-

analyse-

frequentie 

Opmerkingen 

zonnebloemvetzuren)  

 Palmolie 

- 
25 mg/kg (uitgedrukt 

in dieselolie) 

Door het bedrijf 

te bepalen  

- Deze norm is van toepassing 
wanneer de koolwaterstoffen 
(uitgedrukt in Dieselolie) 
worden bepaald aan de hand 
van de GC-DS methode. 

Wanneer gebruik wordt 
gemaakt van de GC-FID 
methode, is het de norm voor 
plantaardige oliën die geldt. 

Kunststoffen 

(plastic)4 
Veehouderij 

Voedermiddelen en natte 

mengsels die rechtstreeks 

aan de veehouder worden 

geleverd  

- 
1,5 g/kg (op basis 

van DS) 

Door het bedrijf 

te bepalen  

- Analyse door manuele 
scheiding en weging 

Schimmels 

Elke bestemming 

Mengvoeders en 

voormengsels 

10 000 CFU/g - 
Door het bedrijf 

te bepalen  

- Analyse van mengvoeders en 
voormengsels kan gebeuren op 
basis van productgroepen die 
gemeenschappelijke 
eigenschappen hebben (qua 
samenstelling, proces, 
bestemming, etc.)  

 Voedermiddelen  
100 000 CFU/g - 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Polyethyleen 

Veehouderij 

Voedermiddelen en natte 

mengsels die rechtstreeks 

aan de veehouder worden 

geleverd  

0,25 g/kg vet 0,5 g/kg vet 
Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

Hoge ionengehalten  

Veehouderij 

Voedermiddelen en te 

verwerken nevenstromen 

(Vochtgehalte > 16%) 

- - - - 

 Na 
8 g/kg - 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 
4 Het in omloop brengen en het gebruik voor diervoeders van (delen van) verpakkingen afkomstig van het gebruik van producten uit de agro-voedingsindustrie zijn verboden.  
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Parameter 1 

Bestemming 

van de 

producten 

Producten 

Actiedrempel/ 

Interventie-

drempel 

Afkeurgrens 

Minimum-

analyse-

frequentie 

Opmerkingen 

 K 
60 g/kg - 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Cl 
10 g/kg - 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 Sulfaat 

8 g/kg - 
Door het bedrijf 

te bepalen  

- Deze norm is specifiek van 
toepassing voor de producten 

die worden bewaard met 
behulp van zwavelzuur, en niet 
voor producten die van nature 
zwavelhoudend zijn.  

Nikkel 
Elke bestemming 

Vetten en oliën bestemd 

voor dierlijke voeding 
20 50 

Door het bedrijf 

te bepalen  
- 

 

 



 

 18 BT01_v0.17  

5. Gecoördineerde versie van de actiedrempels, normen en meldingslimieten 

 
Waarschuwing 

In de volgende bladzijden vindt u een gecoördineerde versie van alle actiedrempels, normen en meldingslimieten die de raadpleging ervan voor de FCA 

gecertificeerde ondernemingen moeten vergemakkelijken. Deze tabel vermeldt zowel de wettelijke normen (cfr. AT-03: Tabel met normen, actiedrempels en 

meldingslimieten’) als de FCA-normen uit dit document.  

 

De actiedrempels, maximumgehaltes, afkeurgrenzen en meldingslimieten zijn in mg/kg (ppm) van het diervoeder, herleid tot een vochtgehalte van 12% 

uitgedrukt (tenzij anders vermeld in de kolom “parameters” of “opmerking(en)”). 

Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

1. Microbiologische parameters 

M3 Clostridia 

(CFU/g) op 

productbasis 

Voedermiddelen met 

bestemming veehouderij 1 000 - - 
- Enkel voor voedermiddelen die 

rechtstreeks verkocht worden aan de 
veehouder 

BT-01– punt 3.3 

M4 Enterobacteriace

ae (CFU/g) op 

productbasis 

Thermisch behandelde 

droge voedermiddelen 

(<16% vocht) 

1 000 - - 
- Enkel voor voedermiddelen die 

rechtstreeks verkocht worden aan de 
veehouder 

AT-10 en BT-01– 

punt 3.4 

 Thermisch behandelde 

mengvoeders en 

voormengsels 

1 000 - - - 
AT-10 en BT-01– 

punt 3.4 

M6 Salmonella (in 

25g of ml) 

Alle diervoeders 
Afwezig - 

Afwezig in 25 

g of ml 
Elk Salmonella-positief monster dient 

geserotypeerd te worden. 

FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 en AT-10 

 Mengvoeders en 

voormengsels 
Afwezig - Afwezig 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Voedermiddelen met 

bestemming veehouderij 
Afwezig - Afwezig 

 Salmonella 

conservering 

(Maximale pH 

voor 

waarborging) 

Behandelde diervoeders 

(verzuring) ingeval van:  
   

Gebruik van andere conserveermiddelen 

dient onderbouwd te worden 

AT-10 

 Spontane 

melkzuurfermentatie 
- 4,5 - 

 Toevoegen organische 

zuren 
- 4 - 

 Toevoegen anorganische 

zuren 
- 3,5 - 

M7 Schimmels 

(CFU/g)  

Mengvoeders en 

voormengsels 
10 000 - - - BT-01– punt 3.9 

 Voedermiddelen 100 000 - - - BT-01– punt 3.9 

2. Chemische en/of fysische parameters (van biologische oorsprong) 

CB1 Aflatoxine B1 

(mg/kg) 

Niet voor melkvee 

bestemde 

voedermiddelen - 0,02 0,02 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

II – 1) en AT-09 

& AT-01 

 Voor melkvee bestemde 

voedermiddelen muv 
- 0,005 0,02 

Enkel voor voedermiddelen die 
rechtstreeks verkocht worden aan de 
veehouder  
Het bemonsterings- en analyseschema (cf. 
BT-01) dient gehanteerd te worden 

AT-09 & BT-01– 

punt 3.1 

 kopra (kokos) producten 
- 0,01 0,02  
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders met 

uitzondering van: 

- 0,01 0,01 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

II – 1) & AT-09 

 mengvoeders voor 

melkkoeien en kalveren, 

melkschapen en 

lammeren, melkgeiten 

en geitenlammeren, 

biggen en jong pluimvee 

- 0,005 0,005 - 

 mengvoeders voor 

runderen (met 

uitzondering van 

melkkoeien en kalveren), 

schapen (met 

uitzondering van 

melkschapen en 

lammeren), geiten (met 

uitzondering van 

melkgeiten en 

geitenlammeren), 

varkens (met 

uitzondering van biggen) 

en pluimvee (met 

uitzondering van jonge 

dieren) 

- 0,02 0,02 - 

CB2 Biogene aminen 

(afbraak van 

eiwitten) (mg/kg 

eiwitten) 

Eiwitrijke 

voedermiddelen (>30% 

ruw eiwit) met 

bestemming veehouderij 

 

 4 000 - 

Deze afkeurgrens geldt voor zover de 

biogene aminen ontstaan zijn door 

eiwitafbraak door alteratie (bederf) en niet 

het gevolg zijn van de normale processing 

van het product. 

BT-01– punt 3.2 

 Totaal vrij 

stikstof 

Eigen norm gerelateerd aan 

gehalte van biogene aminen in 
- 

Relatie met biogene amine dient 

onderbouwd te zijn 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Vrij ammoniak dit product - 

 Andere methode - 

CB3 Crotalaria L spp. 

(mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 
- 100 100 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VI – 2) & AT-01 

CB4 Verboden 

dierlijke eiwitten 

(%) 

Alle diervoeders 

- Afwezig Afwezig - 

Ver (CE) 

999/2001 & AT-

01 & AT-11 

CB6 Moederkoren 

(Claviceps pur-

purea) (mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders die 

ongemalen granen 

bevatten 

- 1 000 1 000 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

II – 2), AT-09 & 

AT-01 

CB5 DON 

(deoxynivalenol) 

(mg/kg) 

Voedermiddelen (iv): 
  

 - 

AT-09 

 Granen en 

graanproducten (v) muv 
8 - 8 - 

 Maïsbijproducten 12 - 12 - 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders, muv 
5 - 5 - 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor varkens 
0,9 - 0.9 - 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor 

kalveren tot 4 maand, 

lammeren, 

geitenlammeren en 

honden 

2 - 
2 

- 

CB15 Zearalenone 

(mg/kg) 

Voedermiddelen (iv) :    

-  
AT-09 

 Granen en 

graanproducten (v) muv 
2 - 

2 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Maïsbijproducten 3 - 3 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor biggen, 

gelten (jonge zeugen), 

puppy’s, kittens, honden 

en katten voor 

reproductiedoeleinden 

0.1 - 0.1 - 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor 

volwassen honden en 

katten voor andere 

doeleinden dan 

reproductie 

0.2 - 
0.2 

- 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor zeugen 

en mestvarkens 

0.25 - 
0.25 

 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor 

kalveren, melkkoeien, 

schapen (ook lammeren) 

en geiten (ook 

geitenlammeren) 

0.5 - 
0.5 

 

CB16 Ochratoxine A 

(mg/kg) 

Voedermiddelen (iv) :    
 

 

Granen en 

graanproducten (v) 
0.25 - 0.25 

 

AT-09 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders: 
  

 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor varkens 
0.05 - 

0.05 - 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor 

pluimvee 

0.1 - 
0.1 - 

Aanvullende en volledige 

diervoeders voor katten 

en honden 

0.01 
- 0.01 - 

 

CB13 Fumonisine (mg 

FB1+FB2 /kg) 

Voedermiddelen (iv) : 
- - -  

 

Maïs en maïsproducten 
(vi) 

60 - 60 
-  

AT-09 

 Aanvullende en volledige 

diervoeders voor: - - - - 

 varkens 5 - 5 
- 

 konijnen 5 - 5 
- 

 paarden (Equidae) 5 - 5 
- 

 gezelschapsdieren 5  5 
- 

 vissen 10 - 10 
- 

 pluimvee 20 - 20 
- 

 kalveren (jonger dan 4 

maanden) lammeren en 

geitenlammeren 

20 - 20 
- 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 volwassen herkauwers 

(> 4 maanden) 
50 - 50 

- 

 nertsen 50 - 50 
- 

CB17 Som toxines T-2 

en HT-2 (mg/kg) 

Gerst en maïs (niet-

verwerkt) 
- - 0.2 

Niet-verwerkte granen zijn granen die geen 

fysieke of thermische behandeling hebben 

ondergaan, met uitzondering van drogen, 

reinigen en sorteren. 

AT-09 

Haver (niet gepeld en 

niet-verwerkt) 
- - 1 

Tarwe, rogge en andere 

granen (niet-verwerkt) 
- - 0.1 

Maalderijproducten van 

haver (kaf) 
- - 2 - 

Overige graanproducten - - 0.5 - 

Mengvoeders, met 

uitzondering van 

kattenvoer 

- - 0.25 - 

Mengvoeders voor 

katten 
0.05 - 0.05 - 

CB7 Onkruidzaden en 

niet gemalen of 

verpulverde 

vruchten 

die alkaloïden, 

gluco-siden of 

andere giftige 

stoffen bevatten, 

afzonderlijk of 

tesamen (mg/kg)1 

waaronder 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 

- 3 000 3 000 - 
RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VI – 1) & AT-01 

 Datura sp L. - 1 000 1 000  
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CB8 Zaden en doppen 

van Ricinus 

communis L., 

Croton tiglium L. 

en Abrus 

precatorius L., 

alsook de door 

verwerking ervan 

gekregen 

bijproducten, 

afzonderlijk of 

tezamen 

(mg/kg)  

Voedermiddelen en 

mengvoeders 

- 10 10 

Voor zover door microscopische analyse in 

de bijproducten bepaalbaar. 

De uitgedrukte waarde omvat ook 

zaaddopfragmenten. 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VI – 3) & AT-01 

CB9 Theobromine 

(mg/kg) 

Volledige diervoeders 

muv 
- 300 300 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

III – 3) & AT-01 

 Volledige diervoeders 

voor varkens 
- 200 200 - 

 Volledige diervoeders 

voor honden, konijnen, 

paarden en pelsdieren 

- 50 50 - 

CB10 Vluchtige 

mosterdolie 

(mg/kg) 

Voedermiddelen muv 
- 100 100 

De maximumgehalten worden uitgedrukt 

als allylisothiocyanaat 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

III – 5) & AT-01 

 

Vlashuttentutzaad en 

daarvan afgeleide 

producten (*), 

producten afgeleid van 

mosterdzaad (*), 

koolzaad en daarvan 

afgeleide producten. 

 

- 4 000 4 000 

De maximumgehalten worden uitgedrukt 

als allylisothiocyanaat 

 

(*) Op verzoek van de bevoegde 

autoriteiten moet de verantwoordelijke 

exploitant een analyse verrichten om aan 

te tonen dat het totale gehalte aan 

glucosinolaten lager is dan 30 mmol/kg. De 

referentieanalysemethode is EN-ISO 9167-

1:1995. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 150 150 

De maximumgehalten worden uitgedrukt 

als allylisothiocyanaat 

 Volledige diervoeders 

voor runderen (met 

uitzondering van 

kalveren), schapen (met 

uitzondering van 

lammeren) en geiten 

(met uitzondering van 

geitenlammeren)  

- 1 000 1 000 
De maximumgehalten worden uitgedrukt 

als allylisothiocyanaat 

 Volledige diervoeders 

voor varkens (muv 

biggen) en pluimvee 

- 500 500 
De maximumgehalten worden uitgedrukt 

als allylisothiocyanaat 

CB11 Vrij gossypol 

(mg/kg) 

Voedermiddelen muv - 20 20 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

III – 1) & AT-01 

 Katoenzaad - 6 000 6 000 - 

 Katoenzaadkoeken en 

katoenzaadmeel 
- 1 200 1 200 - 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 20 20 - 

 Volledige diervoeders 

voor runderen (met 

uitzondering van 

kalveren) 

- 500 500 - 

 volledige diervoeders 

voor schapen (muv 

lammeren) en geiten 

(muv geitenlammeren) 

- 300 300 - 

 Volledige diervoeders 

voor pluimvee (muv 

legpluimvee) en kalveren 

- 100 100 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Volledige diervoeders 

voor konijnen, 

lammeren, 

geitenlammeren en 

varkens (muv biggen) 

- 60 60 - 

CB14 Niet toegelaten 

GGO's 

Alle diervoeders - Afwezig Afwezig 

De niet toegelaten GGO’s werden als 

verboden stoffen beschouwd. De detectie 

van deze GGO’s, vereist een melding bij de 

bevoegde autoriteiten (bijv. het FAVV in 

België). 

De lijst van in Europa toegestane GGO’s is 

beschikbaar op de website: 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register

/index_en.cfm 

Ver (CE) 

1829/2003 en 

Ver (CE) 

1830/2003 

FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 

3. Botanische onzuiverheden 

BO3 Beuk, 

ongeschilde 

zaden - Fagus 

silvatica (L.) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 
- 

Zaden en 

vruchten van 

de neven-

staande 

plantensoorten 

en de door 

verwerking 

ervan 

verkregen 

bijproducten 

mogen niet in 

diervoeders 

voorkomen 

Zaden en 

vruchten van 

de neven-

staande 

plantensoorten 

en de door 

verwerking 

ervan 

verkregen 

bijproducten 

mogen niet in 

diervoeders 

voorkomen 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VI – 4 t/m 7) & 

AT-01 

BO4 Chinese mosterd  

– Brassica juncea 

(L.) Czern. en Coss. 

ssp. juncea var. 

lutea Batalin 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 

- - 

BO5 Ethiopische 

mosterd  

– Brassica carinata 

A. Braun 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 
- - 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

BO6 Indische bruine 

mosterd  

- Brassica juncea 

(L.) Czern. en Coss. 

ssp. integrifolia 

(West.) Thell. 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 

- 

tenzij als 

sporen die niet 

kwantitatief 

kunnen 

bepaald 

worden 

tenzij als 

sporen die niet 

kwantitatief 

kunnen 

bepaald 

worden 

- 

BO8 Purgeernoot 

- Jatropha curcas L. 

Voedermiddelen en 

mengvoeders 
- - 

BO10 Sareptamosterd  

- Brassica juncea 

(L.) Czern. en Coss. 

ssp. juncea  

Voedermiddelen en 

mengvoeders 
- - 

BO12 Zwarte mosterd  

– Brassica nigra 

(L.) Koch 

Voedermiddelen en 

mengvoeders - - 

BO13 Zaden van 

Ambrosia spp. 

Voedermiddelen muv 
- 50 50 

Indien eenduidig bewijs wordt geleverd dat 

de granen en zaden bestemd zijn om te 

RL 2002/32/EG 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  Gierst (granen van 

Panicum milaceum L.) 

en sorghum (granen of 

Sorghum bicolor (L) 

Moench s.l.), niet 

rechtstreeks vervoederd 

aan dieren  

- 200 200 

worden vermalen of verbrijzeld, is het niet 

nodig om partijen granen en zaden met 

een te hoog gehalte aan zaden van 

Ambrosia spp. daarvan te ontdoen voordat 

ze worden vermalen of verbrijzeld, op 

voorwaarde dat: 

- de zending als geheel wordt vervoerd naar 
de vermalings- of verbrijzelingsinstallatie 
en deze installatie vooraf in kennis wordt 
gesteld van het feit dat de partij een hoog 
gehalte aan zaden van Ambrosia spp. 
bevat, zodat zij aanvullende preventieve 
maatregelen ter voorkoming van de 
verspreiding in het milieu kan nemen, en 

- deugdelijk bewijs wordt verstrekt dat 
preventieve maatregelen worden genomen 
om te voorkomen dat zaden van Ambrosia 
spp. in het milieu worden verspreid tijdens 
het transport naar de vermalings- of 
verbrijzelingsinstallatie, en 

- de bevoegde autoriteit instemt met het 
transport, na zich ervan te hebben 
vergewist dat aan de genoemde 
voorwaarden is voldaan. 
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, 

moet de zending vóór elk transport naar de 

EU worden gereinigd en de screenings 

moeten op passende wijze worden 

vernietigd.” 

(Bijlage I – Afd. 

VI – 6) 

  Mengvoeders die 

ongemalen granen en 

zaden bevatten 

- 50 50 - 

4. Chemische parameters (Organische verbindingen) 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO1 Aldrin en/of 

dieldrin 

(afzonderlijk of 

gezamenlijk 

uitgedrukt als 

dieldrin) (mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoedersmuv - 0,01 0,01 

Maximumgehalte voor aldrin en dieldrin, 

afzonderlijk of gezamenlijk uitgedrukt als 

dieldrin. 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 1) & AT-01 

 Vetten en oliën 

- 0,1 0,1 

Maximumgehalte voor aldrin en dieldrin, 

afzonderlijk of gezamenlijk uitgedrukt als 

dieldrin. 

 Mengvoeders voor vis  

- 0,02 0,02 

Maximumgehalte voor aldrin en dieldrin, 

afzonderlijk of gezamenlijk uitgedrukt als 

dieldrin. 

CO2 Waterstofcyanid

e (of Blauwzuur) 

(mg/kg) 

Voedermiddelen muv - 50 50 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

III – 2) & AT-01 

 Lijnzaad - 250 250 - 

 Lijnzaadkoeken - 350 350 - 

 Maniokproducten en 

amandelkoeken 
- 100 100 - 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 50 50 - 

 Volledige diervoeders 

voor jonge kippen (< 6 

weken) 

- 10 10 - 

CO3 Chloorcamfeen 

(toxafeen) 

(mg/kg) 

Som van de 

indicatorconge-

neren CHB 26, 50 

et 62 (vii) 

vis, andere waterdieren 

en daarvan afgeleide 

producten, muw van 

visolie 

- 0,02 0,02 - 
RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 3) & AT-01  Visolie  0,2 0,2 

-  Volledige visvoeder 
 0,05 0,05 

CO4 Chloordaan 

(som van cis- en 

transisomeren van 

oxychloordaan 

uitgedrukt in 

chloordaan)(mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoedersmuv 
- 0,02 0,02 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 4) & AT-01 

 Vetten en oliën 

- 0,05 0,05 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO5 DDT 

(som van DDT-, 

DDD- (of TDE-) en 

DDE-isomeren, 

uitgedrukt in DDT) 

(mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoedersmuv 
- 0,05 0,05 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 5) & AT-01 

 Vetten en oliën 

- 0,5 0,5 - 

CO6a Dioxinen 

(som van de 

polychloordibenzo-

paradioxinen 

(PCDD’s) en de 

Polychloordibenzofu

ranen (PCDF’s), 

uitgedrukt in door 

de Wereldgezond-

heidsorganisatie 

(WHO) 

vastgestelde 

toxische equiva-

lenten, waarbij 

gebruik wordt 

gemaakt van de 

WHO-TEF’s 

(toxische 

equivalentiefactore

Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong, 

met uitzondering van 

plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

Kg 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: Vaststelling van bron van 

contaminatie. Neem na vaststelling van de 

bron van contaminatie zo mogelijk 

passende maatregelen om deze te 

reduceren of te elimineren. 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 en Bijlage II 

– Afd. 

Dioxinen&PCB’s – 

1 & AT-01 

 Plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

 Voedermiddelen van 

minerale oorsprong 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

 Dierlijk vet, inclusief 

melkvet en eivet 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,50 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

Kg 

 Andere van landdieren 

afkomstige producten, 

inclusief melk en 

melkproducten en eieren 

en eiproducten  

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

Kg 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 n van 2005)) 

 (viii) 

Visolie 

4,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

5,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

4,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 en Bijlage II 

– Afd. 

Dioxinen&PCB’s – 

1 & AT-01 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Vis, andere waterdieren 

en afgeleide producten 

daarvan, met 

uitzondering van visolie 

en viseiwit, 

gehydrolyseerd,  

dat meer dan 20% vet 

bevatten (ix) en 

schaaldiermeel 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,25 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel:  

Vaststelling van bron van contaminatie. 

Neem na vaststelling van de bron van 

contaminatie zo mogelijk passende 

maatregelen om deze te reduceren of te 

elimineren. 

In veel gevallen is het wellicht niet nodig 

een onderzoek naar de bron van de 

contaminatie te verrichten, aangezien het 

achtergrondniveau in sommige gebieden 

dichtbij of boven de actiedrempel ligt. 

Indien de actiedrempel echter wordt 

overschreden, dienen alle gegevens, zoals 

bemonsteringsperiode, geografische 

herkomst, vissoort, enz., te worden 

geregistreerd met het oog op toekomstige 

maatregelen voor de aanpak van de 

aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Viseiwit, gehydrolyseerd,  

datmeer dan 20% vet 

bevatten; schaaldiermeel 

1,25 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,25 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 

 De toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groepen 

“Bindmiddelen” en 

“Antiklontermiddelen” 

(*)  

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

Kg 

 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

Kg 

 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: Vaststelling van bron van 

contaminatie. Neem na vaststelling van de 

bron van contaminatie zo mogelijk 

passende maatregelen om deze te 

reduceren of te elimineren. 

 

(*) het maximumgehalte geldt ook voor de 

toevoegingsmiddelen behorende tot de 

functionele groepen van stoffen ter 

bestrijding van radionucleïde contaminatie 

en van stoffen ter vermindering van de 

verontreiniging van diervoeders met 

mycotoxinen en die ook behoren tot de 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 en Bijlage II 

– Afd. Dioxinen & 

PCB’s – 1 & AT-

01 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen” 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

 Voormengsels 0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Mengvoeders, met 

uitzondering van 

mengvoeders voor 

pelsdieren en 

gezelschapsdieren en vis 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

0,5 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

functionele groepen bindmiddelen en 

antiklontermiddelen. 

 

Mengvoeders voor vis en 

gezelschapsdieren 

1,25 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,75 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

1,25 ng WHO-

PCDD/FTEQ/ 

kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 en Bijlage II 

– Afd. Dioxinen & 

PCB’s – 1 & AT-

01 

  

Mengvoeders voor 

pelsdieren 
- - - - 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 en Bijlage II 

– Afd. Dioxinen & 

PCB’s – 1  

CO6b Som van 

dioxinen en 

dioxineachtige 

PCB’s 

(som van de 

polychloordibenzop

ara-dioxinen 

(PCDD’s), de 

Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong, 

met uitzondering van 

plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan 

- 

1,25 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

1,25 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

- 
RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1 & AT-01 
 Plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan - 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/kg 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/kg 

- 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 polychloordibenzofu

ranen (PCDF’s) en 

de 

polychloorbifenylen 

(PCB’s), uitgedrukt 

in door de 

Wereldgezondheids

organisatie (WHO) 

vastgestelde 

toxische 

equivalenten, 

waarbij gebruik 

wordt gemaakt van 

de WHO-TEF’s 

(toxische 

equivalentiefactore

n van 2005)) 
(viii) 

Voedermiddelen van 

minerale oorsprong - 

1,0 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/kg 

1,0 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/kg 

- 

 Dierlijk vet, inclusief 

melkvet en eivet 
- 

2,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/kg 

2,0 ng WHO-

PCDD/FTEQ/kg 
- 

 Andere van landdieren 

afkomstige producten, 

inclusief melk en 

melkproducten en eieren 

en eiproducten  

- 

1,25 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

1,25 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

- 

 Visolie 

- 

20,0 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

20,0 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

- 

 Vis, andere waterdieren 

en afgeleide producten 

daarvan, met 

uitzondering van visolie 

en viseiwit, 

gehydrolyseerd,  

dat meer dan 20% vet 

bevatten (ix) 

- 

4,0 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

4,0 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

Verse vis die direct wordt geleverd en 

zonder verdere verwerking voor de 

productie van voeders voor pelsdieren 

gebruikt wordt, is van het 

maximumgehalte vrijgesteld; voor verse vis 

die voor rechtstreekse voeding van 

gezelschapsdieren, dierentuindieren en 

circusdieren wordt gebruikt, geldt een 

maximumgehalte van 4,0 ng  

WHO-PCDD/F-TEQ/kg product. De 

producten, verwerkte dierlijke eiwitten 

afkomstig van deze dieren (pelsdieren, 

gezelschapsdieren, dierentuindieren en 

circusdieren), mogen niet in de 

voedselketen komen en het vervoederen 

ervan aan landbouwhuisdieren die voor de 

productie van voedingsmiddelen 

gehouden, vetgemest of gefokt worden, is 

verboden. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Viseiwit, gehydrolyseerd,  

dat die meer dan 20% 

vet bevatten 

- 

9,0 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

9,0 ng WHO-

PCDD/FPCB- 

TEQ/kg 

- 

 De toevoegingsmiddelen 

voor diervoeders 

behorende tot de 

functionele groepen 

“Bindmiddelen” en 

“Antiklontermiddelen” 

(*) 

- 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

(*) het maximumgehalte geldt ook voor de 

toevoegingsmiddelen behorende tot de 

functionele groepen van stoffen ter 

bestrijding van radionucleïde contaminatie 

en van stoffen ter vermindering van de 

verontreiniging van diervoeders met 

mycotoxinen en die ook behoren tot de 

functionele groepen bindmiddelen en 

antiklontermiddelen. 

 Toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen” 

- 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

- 

 Voormengsels 

- 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

- 

 Mengvoeders, met 

uitzondering van 

mengvoeders voor 

pelsdieren en 

gezelschapsdieren, en 

vis 

- 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

1,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

Kg 

- 

 Mengvoeders voor vis en 

gezelschapsdieren 
- 

5,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

5,5 ng WHO-

PCDD/F- 

PCBTEQ/ 

kg 

- 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  
Mengvoeders voor 

pelsdieren 
- - - - 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 1  

CO8 Endosulfan  

(som van alfa- en 

bèta-isomeren en 

van 

endosulfansulfaat, 

uitgedrukt als 

endosulfan) 

(mg/kg) 

 

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 

- 0,1 0,1 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 6) & AT-01 

 

 

 katoenzaad en 

producten afkomstig van 

de verwerking daarvan, 

met uitzondering van 

ruwe katoenzaadolie; 

- 0,3 0,3 - 

 soja en producten 

afkomstig van de 

verwerking daarvan, met 

uitzondering van ruwe 

sojaolie; 

-- 0,5 0,5 - 

 ruwe plantaardige olie - 1,0 1,0 - 

 Volledige visvoeders met 

uitzondering van 

zalmachtigen 

- 0,005 0,005 - 

  Volledige visvoeders 

voor zalmachtigen 
- 0,05 0,05 -  

CO9 Endrin  

(som van endrin en 

delta-keto-endrin, 

uitgedrukt als 

endrin) (mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 
- 0,01 0,01 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 7) & AT-01 

 Vetten en oliën 

- 0,05 0,05 - 

CO11 Heptachloor 

(som van hepta-

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 
- 0,01 0,01 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 chloor en hepta-

chloorepoxide, 

uitgedrukt als 

heptachloor) 

(mg/kg) 

Vetten en oliën 

- 0,2 0,2 - 

IV – 8) & AT-01 

CO12 Hexachloor- 

benzeen (HCB) 

(mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 
- 0,01 0,01 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 9) & AT-01  Vetten en oliën - 0,2 0,2 - 

CO13 Hexachloorcyclo-

hexaan (HCH) 

  
   -  

 Afla-isomeer 

(mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 
- 0,02 0,02 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 10 & AT-01  Vetten en oliën - 0,2 0,2 - 

 Bèta-isomeer 

(mg/kg) 

Mengvoeders muv - 0,01 0,01 - 
RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 10) & AT-01 

 Voeders voor melkkoeien - 0,005 0,005 - 

 Voedermiddelen muv - 0,01 0,01 - 

 Vetten en oliën - 0,1 0,1 - 

 Gamma-isomeer 

(lindaan) (mg/kg) 

Voedermiddelen en 

mengvoeders muv 
- 0,2 0,2 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

IV – 10) & AT-01  Vetten en oliën - 2 2 - 

CO14 Koolwaterstoffen 

(C10 - C40) 

(mg/kg) 

Dierlijk vet muv - 400 - - 

BT-01– punt 3.7 

 Ruwe visolie - 3 000 - - 

 Plantaardige olie muv - 400 - - 

 Zonnebloemolie en 

zonnebloemvetzuren 
- 1 000 - - 

 Plantaardige vetzuren 

inclusief mengsels van 

vetzuren (muv 

zonnebloemvetzuren) 

- 3 000 - - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 

palmolie - 
25 (berekend 

als Dieselolie) 
- 

Deze norm is van toepassing als de 

koolwaterstoffen (berekend als dieselolie) 

middels de GC-MS methode worden 

vastgesteld. Indien gebruik wordt gemaakt 

van de GC-FID methode, geldt de norm 

voor de plantaardige olie. 

 Polyethyleen Voedermiddelen en natte 

mengsels rechtstreeks 

aan de veehouder 

geleverd  

0,25 g/kg vet 0,5 g/kg vet - - BT-01– punt 3.11 

 kunststoffen 

(plastic) 

Voedermiddelen en natte 

mengsels rechtstreeks 

aan de veehouder 

geleverd  

- 
1,5 g/kg (op 

basis van DS) 
- - BT-01– punt 3.8 

CO16 Onoplosbare 

onzuiverheden in 

gesmolten vet 

van herkauwers 

(gewichts%) 

Gesmolten vet van 

herkauwers (of 

vetmengsel dat er bevat 

(mengvet)) 

- 0,15 0,15 - 

VO (EU) 

142/2011 - 

Bijlage X - Hfst II 

– Afd. 3 

CO17 Polycyclische 

Aromatische 

Koolwaterstoffen 

(PAK4) 

((benzo(a)antracee

n, benzo(a)pyreen, 

benzo(b)fluorantee

n en chryseen) 

(µg/kg (op 

vetbasis))  

Oliën en vetten (met 

uitzondering van 

palm(pit)-, 

kokosolie/vetten en 

daarvan afgeleide 

producten) 

 160  200 - - 

BT-01 – punt 3.6  Palm(pit)-, 

kokosolie/vetten en 

daarvan afgeleide 

producten 

320  400  - - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO18

a 

Niet-

dioxineachtige 

pcb’s (som van 

PCB 28, PCB 52, 

PCB 101, PCB 138, 

PCB 153 en PCB 

180 (ICES — 6)) (x) 

Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong,  
- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage I – Afd. V 

– 3   Voedermiddelen van 

minerale oorsprong 
- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 Dierlijk vet, inclusief 

melkvet en eivet 
- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 Andere van landdieren 

afkomstige producten, 

inclusief melk en 

melkproducten en eieren 

en eiproducten 

- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 
Visolie - 

175 µg/kg 

(ppb) 

175 µg/kg 

(ppb) 
- 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 

Vis, andere waterdieren 

en afgeleide producten 

daarvan, met 

uitzondering van visolie 

en viseiwit, 

gehydrolyseerd, 

dat meer dan 20% (xi) 

vet bevatten  

- 30 µg/kg (ppb) 30 µg/kg (ppb) 

Voor verse vis en andere waterdieren die 

direct worden geleverd en zonder verdere 

verwerking voor de productie van voeders 

voor pelsdieren worden gebruikt, gelden 

de maximumgehalten niet, en voor verse 

vis die voor rechtstreekse voeding van 

gezelschapsdieren, dierentuindieren en 

circusdieren of als voedermiddel voor de 

productie van voeder voor 

gezelschapsdieren wordt gebruikt, geldt 

een maximumgehalte van 75 μg/kg 

product en 200 μg/kg product voor 

vislever. De producten en verwerkte 

dierlijke eiwitten afkomstig van deze dieren 

(pelsdieren, gezelschapsdieren, 

dierentuindieren en circusdieren), mogen 

niet in de voedselketen komen en het 

vervoederen ervan aan 

landbouwhuisdieren die voor de productie 

van levensmiddelen gehouden, vetgemest 

of gefokt worden, is verboden 

 Viseiwit, gehydrolyseerd, 

dat meer dan 20% vet 

bevatten 

- 50 µg/kg (ppb) 50 µg/kg (ppb) - 

 

De toevoegingsmiddelen 

voor diervoeders 

behorende tot de 

functionele groepen 

“Bindmiddelen” en 

“Antiklontermiddelen” 

(*) 

- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) 

(*) het maximumgehalte geldt ook voor de 

toevoegingsmiddelen behorende tot de 

functionele groepen van stoffen ter 

bestrijding van radionucleïde contaminatie 

en van stoffen ter vermindering van de 

verontreiniging van diervoeders met 

mycotoxinen en die ook behoren tot de 

functionele groepen bindmiddelen en 

antiklontermiddelen.- 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen” 

- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 Voormengsels - 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 Mengvoeders, met 

uitzondering van 

mengvoeders voor 

pelsdieren en 

gezelschapsdieren, en 

van visvoeder 

- 10 µg/kg (ppb) 10 µg/kg (ppb) - 

 Mengvoeders voor visen 

gezelschapsdieren 
- 40 µg/kg (ppb) 40 µg/kg (ppb) - 

 Mengvoeders voor 

pelsdieren 
- - - - 

CO18

b 

Dioxineachtige 

PCB’s 

(som van de 

polychloorbifenylen 

(PCB’s), uitgedrukt 

in door de 

Wereldgezondheids

organisatie (WHO) 

vastgestelde 

toxische 

equivalenten, 

Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong, 

met uitzondering van 

plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: Vaststelling van bron van 

contaminatie. Neem na vaststelling van de 

bron van contaminatie zo mogelijk 

passende maatregelen om deze te 

reduceren of te elimineren. 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage II – Afd. 

Dioxinen&PCB’s – 

2) & AT-01 

 Plantaardige oliën en 

bijproducten daarvan 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

 Voedermiddelen van 

minerale oorsprong 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

 Dierlijk vet, inclusief 

melkvet en eivet 

0,75 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,75 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 waarbij gebruik 

wordt gemaakt van 

de WHO- TEF’s 

(toxische 

equivalentiefactore

n van 2005))  
(viii)  

Andere van landdieren 

afkomstige producten, 

inclusief melk en 

melkproducten en eieren 

en eiproducten  

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

 Visolie 

11,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

11,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Vis, andere waterdieren 

en afgeleide producten 

daarvan, met 

uitzondering van visolie 

en viseiwit, 

gehydrolyseerd,  

dat meer dan 20% vet 

bevatten 

2,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

2,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel:  

Vaststelling van bron van contaminatie. 

Neem na vaststelling van de bron van 

contaminatie zo mogelijk passende 

maatregelen om deze te reduceren of te 

elimineren. 

In veel gevallen is het wellicht niet nodig 

een onderzoek naar de bron van de 

contaminatie te verrichten, aangezien het 

achtergrondniveau in sommige gebieden 

dichtbij of boven de actiedrempel ligt. 

Indien de actiedrempel echter wordt 

overschreden, dienen alle gegevens, zoals 

bemonsteringsperiode, geografische 

herkomst, vissoort, enz., te worden 

geregistreerd met het oog op toekomstige 

maatregelen voor de aanpak van de 

aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Viseiwit, gehydrolyseerd,  

datmeer dan 20% vet 

bevatten 

5,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

5,0 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 

 De toevoegings-

middelen voor 

diervoeding behorende 

tot de functionele 

groepen “Bindmiddelen” 

en “Antiklontermiddelen” 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: Vaststelling van bron van 

contaminatie. Neem na vaststelling van de 

bron van contaminatie zo mogelijk 

passende maatregelen om deze te 

reduceren of te elimineren. 

 Toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen” 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/ kg 

 

- 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/ kg 

 

 Voormengsels 0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,35 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Mengvoeders, met 

uitzondering van 

mengvoeders voor 

pelsdieren en 

gezelschapsdieren, en 

vis 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

0,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

  Mengvoeders voor 

gezelschapsdieren en vis 

2,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 
- 

2,5 ng WHO-

PCB-TEQ/kg 

Ingeval van overschrijding van de 

actiedrempel: In veel gevallen is het 

wellicht niet nodig een onderzoek naar de 

bron van de contaminatie te verrichten, 

aangezien het achtergrondniveau in 

sommige gebieden dichtbij of boven de 

actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel 

echter wordt overschreden, dienen alle 

gegevens, zoals bemonsteringsperiode, 

geografische herkomst, vissoort, enz., te 

worden geregistreerd met het oog op 

toekomstige maatregelen voor de aanpak 

van de aanwezigheid van dioxinen en 

dioxineachtige verbindingen in deze 

diervoeders. 

  

Mengvoeders voor 

pelsdieren 
- - - - 

RL 2002/32/EG - 

Bijlage II – Afd. 

Dioxinen & PCB’s 

– 2)  



 

 48 BT01_v0.17  

Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO20 Polymere 

triglyceriden (% 

op vetbasis) 

Oliën en vetten (te 

verwerken 

nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

vetten die een 

verwerking vereisen 

vooraleer ze als « 

voedermiddel » 

beschouwd kunnen 

worden)) ontstaan uit 

een persproces met 

bestemming veehouderij  

0,9% 

(persproces) 
- - 

Bij overschrijding van de actiedrempel, 

attendering of verwerkingsadvies  
BT-01– punt 3.5 

 Oliën en vetten (te 

verwerken 

nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

vetten die een 

verwerking vereisen 

vooraleer ze als « 

voedermiddel » 

beschouwd kunnen 

worden)) ontstaan uit 

een extractieproces met 

bestemming veehouderij  

3,4% 

(extractie- 

proces) 

- - 



 

 49 BT01_v0.17  

Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Oliën en vetten (te 

verwerken 

nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

vetten die een 

verwerking vereisen 

vooraleer ze als « 

voedermiddel » 

beschouwd kunnen 

worden)) ontstaan uit 

een persproces met 

bestemming 

mengvoederfabrikant  

0,9% 

(persproces) 
- - 

 Oliën en vetten (te 

verwerken 

nevenstromen 

inbegrepen (= oliën en 

vetten die een 

verwerking vereisen 

vooraleer ze als « 

voedermiddel » 

beschouwd kunnen 

worden)) ontstaan uit 

een extractieproces met 

bestemming 

mengvoederfabrikant  

3,4% 

(extractie- 

proces) 

- - 

CO21 Vinylthiooxazolid

on 

(Vinyloxazolidine 

thion) (mg/kg)  

Volledige diervoeders 

voor pluimvee muv 
- 1 000 1 000 - RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

III – 4) & AT-01 
 Volledige diervoeders 

voor legkippen 
- 500 500 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO22 Hormonen en 

stoffen van 

Bijlage I groep A 

van richtlijn 

96/23/EG en 

verboden 

additieven  

Alle diervoeders 

- - 

Gemeten 

waarde > CCα 

Indien MRPL: 

gemeten 

waarde ≥ 

MRPL (xii) 

- 

FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 

CO23 Diergeneesmidde

len (Verboden 

stoffen) 

Alle diervoeders 

- - 

MRPL gekend: 

waarde ≥ 

MRPL (xiii) 

- 
FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 

 

- - 

MRPL niet 

gekend: 

waarde ≥ CCα 
(xiv) 

- 

CO24 Residuen van 

bestrijdingsmidd

elen (indien niet 

elders vermeld in 

deze tabel (bv. 

DDT)) 

Alle diervoeders 

- - 

Gemeten 

waarde /2 > 

MRL 
(xv) 

de MRL is de MRL vastgesteld in de 

wetgeving die van kracht is. In geval van 

afwezigheid van normen of MRL zal 

worden overgegaan tot een risicoanalyse, 

geval per geval. 

FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CO25 Toegelaten stof 

(residuen van 

geneesmiddelen, 

enz.) 

Alle diervoeders 

- - 

Als CCα 

gekend is : 

gemeten 

waarde > CCα 

Als CCα niet 

gekend is: 

gemeten 

waarde – 

meetonzekerhe

id > MRL (of 

ML (maximum 

level) indien 

coccidiostatica 

bij niet-

doeldiervoeder

s) 
(xvi) 

- 

FAVV – 

Meldingsplicht & 

meldingslimieten 

AT-01 

CO26 Melamine 
Diervoeders muv de 

volgende: 
- 2,5 2,5 

De producten met een verhoogd 

eiwitgehalte hebben meer risico op deze 

contaminatie. 

Het maximumgehalte betreft alleen 

melamine. De opname van de structureel 

verwante verbindingen cyanuurzuur, 

ammeline en ammelide in het 

maximumgehalte zal later worden 

bekeken.  

 

(*) Het maximumgehalte geldt voor 

blikvoeder voor gezelschapsdieren in de 

vorm waarin dit wordt verkocht. 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I 

– 6)  

  
blikvoeder voor 

gezelschapsdieren 
- 2,5(*) 2,5(*) 

  

de volgende 

toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding: 

- - - 

  
- guanidinoazijnzuur 

(GAA) 
- 20 20 

  - ureum - - - 

  - biureet - - - 

CO27 
Lasalocide A 

natrium 
Voedermiddelen  - 1,25 1,25 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Mengvoeders voor 

honden, kalveren, 

konijnen, paardachtigen, 

melkvee, legpluimvee, 

kalkoenen (> 16 weken) 

en opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 1,25 1,25 

VII – 4) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen, 

opfokleghennen 

(< 16 weken) en 

kalkoenen (< 16 weken) 

gedurende de periode 

voorafgaande aan de 

slacht waarin het 

gebruik van lasalocide A 

natrium verboden is 

(eindvoeders)  

- 1,25 1,25 

  

Mengvoeders voor 

fazanten, parelhoenders, 

kwartels en patrijzen 

(met uitzondering van 

legvogels) voor de 

periode vóór de slacht, 

waarin het gebruik van 

lasalocide A natrium 

verboden is 

(eindvoeders) 

- 1,25 1,25 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 3,75 3,75 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

lasalocide A natrium niet 

toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO28 Narasin Voedermiddelen  - 0,7 0,7 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 7) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

kalkoenen, konijnen, 

paardachtigen, 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,7 0,7 

  

Mengvoeders voor 

doeldiersoorten, 

waaraan geen narasin 

wordt toegevoegd 

- 0,7 0,7 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 2,1 2,1 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

narasin niet toegestaan 

is 

- (xvii) (xvii) 

CO29 
Salinomycine-

natrium 
Voedermiddelen  - 0,7 0,7 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 1) & AT-01   

Mengvoeders voor 

paardachtigen, 

kalkoenen, legpluimvee 

en opfokleghennen 

(> 12 weken)  

- 0,7 0,7 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen, 

opfokleghennen 

(< 12 weken) en 

mestkonijnen gedurende 

de periode voorafgaande 

aan de slacht waarin het 

gebruik van 

salinomycine-natrium 

verboden is 

(eindvoeders)  

- 0,7 0,7 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 2,1 2,1 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

salinomycine-natrium 

niet toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO30 
Monensin-

natrium  
Voedermiddelen  - 1,25 1,25 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 6) & AT-01   

Mengvoeders voor 

paardachtigen, honden, 

kleine herkauwers 

(schapen en geiten), 

eenden, runderen, 

melkvee, legpluimvee, 

opfokleghennen 

(> 16 weken) en 

kalkoenen (> 16 weken)  

- 1,25 1,25 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen, 

opfokleghennen 

(< 16 weken) en 

kalkoenen (< 16 weken) 

gedurende de periode 

voorafgaande aan de 

slacht waarin het 

gebruik van monensin-

natrium verboden is 

(eindvoeders)  

- 1,25 1,25 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 3,75 3,75 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

monensin-natrium niet 

toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO31 
Semduramicine-

natrium  
Voedermiddelen  - 0,25 0,25 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 11) & AT-

01 

   

Mengvoeders voor 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,25 0,25 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen gedurende 

de periode voorafgaande 

aan de slacht waarin het 

gebruik van 

semduramicine-natrium 

verboden is 

(eindvoeders)  

- 0,25 0,25 



 

 56 BT01_v0.17  

Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 0,75 0,75 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

semduramicine-natrium 

niet toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO32 
Maduramicine-

ammonium alfa 
Voedermiddelen  - 0,05 0,05 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 5) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

paardachtigen, konijnen, 

kalkoenen 

(> 16 weken), 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,05 0,05 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen en 

kalkoenen (< 16 weken) 

gedurende de periode 

voorafgaande aan de 

slacht waarin het 

gebruik van 

maduramicine-

ammonium alfa 

verboden is 

(eindvoeders)  

- 0,05 0,05 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 0,15 0,15 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

maduramicine-

ammonium alfa niet 

toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO33 
Robenidine-

hydrochloride  
Voedermiddelen  - 0,7 0,7 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 9) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,7 0,7 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen, mest- en 

fokkonijnen en 

kalkoenen gedurende de 

periode voorafgaande 

aan de slacht waarin het 

gebruik van robenidine-

hydrochloride verboden 

is (eindvoeders)  

- 0,7 0,7 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 2,1 2,1 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

robenidine-hydrochloride 

niet toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO34 Decoquinaat  Voedermiddelen  - 0,4 0,4 - RL 2002/32/EG 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Mengvoeders voor 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,4 0,4 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 1) & AT-01 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 1,2 1,2 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

decoquinaat niet 

toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO35 
Halofuginone-

hydrobromide  
Voedermiddelen  - 0,03 0,03 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 3) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

legpluimvee, 

opfokleghennen en 

kalkoenen (> 12 weken)  

- 0,03 0,03 

  

Mengvoeders voor 

mestkippen en 

kalkoenen (< 12 weken) 

gedurende de periode 

voorafgaande aan de 

slacht waarin het 

gebruik van 

halofuginone-

hydrobromide verboden 

is (eindvoeders)  

- 0,03 0,03 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 0,09 0,09 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

halofuginone-

hydrobromide niet 

toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO36 Nicarbazine  Voedermiddelen  - 1,25 1,25 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 8) & AT-01 

  

Mengvoeders voor 

paardachtigen, 

legpluimvee en 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 1,25 1,25 

  
Mengvoeders voor 

andere diersoorten  
- 3,75 3,75 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

nicarbazine (in 

combinatie met narasin) 

niet toegestaan is 

- (xvii) (xvii) 

CO37 Diclazuril  Voedermiddelen  - 0,01 0,01 

- 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. 

VII – 2) & AT-01 
  

Mengvoeders voor 

legpluimvee, 

opfokleghennen 

(> 16 weken)  

- 0,01 0,01 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  

Mengvoeders voor 

mestkonijnen en 

fokkonijnen gedurende 

de periode voorafgaande 

aan de slacht waarin het 

gebruik van diclazuril 

verboden is 

(eindvoeders)  

- 0,01 0,01 

  

Mengvoeders voor 

andere diersoorten dan 

opfokleghennen 

(< 16 weken), 

mestkippen, 

parelhoenders en 

mestkalkoenen  

- 0,03 0,03 

  

Voormengsels voor 

gebruik in diervoeders 

waarin het gebruik van 

diclazuril niet toegestaan 

is 

- (xvii) (xvii) 

5. Chemische elementen (sporenelementen, zware metalen, ionen, enz) 

CE1 Arseen (xviii) 

(mg/kg) 

Voedermiddelen muv - 2 2 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I 

– 1) & AT-01 

 Gemalen grasmeel, 

luzernemeel en 

klavermeel, alsmede al 

dan niet gemelasseerde 

gedroogde 

suikerbietenpulp 

- 4 4 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Palmpitschilfers 

 4 4 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 

 Turf, leonardiet 

- 5 5 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 

 Fosfaten en koolzure 

algenkalk 
- 10 10 - 

 Calciumcarbonaat; 

koolzure 

magnesiavoederkalk 

(calciummagnesiumcarb

onaat), koolzure 

zeeschelpen; 

- 15 15 

Met „koolzure magnesiavoederkalk” of 

„calciummagnesiumcarbonaat” wordt 

bedoeld het natuurlijke mengsel van 

calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat 

zoals beschreven in de Europese Catalogus 

van voedermiddelen  

 Magnesiumoxide en 

magnesiumcarbonaat 
- 20 20 - 

 vis of andere 

waterdieren, en daarvan 

afgeleide producten  - 25 25 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 

 Gemalen gedroogd 

zeewier en 

voedermiddelen op basis 

van zeewier - 40 40 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. Deze analyse is van 

bijzonder belang voor de zeewiersoort 

Hizikia fusiforme. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Als tracer gebruikte 

ijzerpartikels 
- 50 50 - 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groep 

“verbindingen van 

sporenelementen”, muv: 

- 30 30 - 

 Koper(II)sulfaat-

pentahydraat; 

koper(II)carbonaat; 

dikoperchloridetrihydroxi

de; ijzer(II)carbonaat, 

dimangaanchloride-

trihydroxide 

- 50 50 - 

 Zinkoxide, 

mangaan(II)oxide en 

koper(II)oxide 

- 100 100 - 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 2 2 - 

 Volledige diervoeders 

voor vis en pelsdieren 

- 10 10 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 volledige diervoeders 

voor gezelschapsdieren 

die vis, andere 

waterdieren en daarvan 

afgeleide producten 

en/of gemalen gedroogd 

zeewier en van zeewier 

afgeleide 

voedermiddelen 

bevatten 

- 10 10 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 

 Aanvullende diervoeders 

muv 
- 4 4 - 

 Minerale diervoeders - 12 12 - 

  aanvullende diervoeders 

voor gezelschapsdieren 

die vis, andere 

waterdieren en daarvan 

afgeleide producten 

en/of gemalen gedroogd 

zeewier en van zeewier 

afgeleide 

voedermiddelen 

bevatten 

- 10 10 

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten 

moet de verantwoordelijke exploitant een 

analyse verrichten om aan te tonen dat het 

gehalte aan anorganisch arseen lager is 

dan 2 mg/kg. 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

  Formuleringen met 

langdurige afgifte voor 

diervoeders met 

bijzonder voedingsdoel 

en een concentratie 

sporenelementen die 

meer dan honderd keer 

hoger is dan het 

vastgestelde 

maximumgehalte voor 

volledige diervoeders. 

- 30 30 - 

 

CE2 Cadmium 

(mg/kg) 

Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong 
- 1 1 - 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I 

– 2) & AT-01 

 Voedermiddelen van 

dierlijke oorsprong  
- 2 2 - 

 Voedermiddelen van 

minerale oorsprong, 

muw 

- 2 2 - 

 Fosfaten - 10 10 - 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen”, muw 

- 10 10 - 

 koperoxide, mangaan 

(II) oxide, zinkoxide en 

mangaan (II)-sulfaat-

monohydraat 

- 30 30 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groepen 

“Bindmiddelen” en 

“Antiklontermiddelen” 

- 2 2 - 

 

Voormengsels - 15 15 

Het maximumgehalte voor voormengsels 

houdt rekening met de 

toevoegingsmiddelen met het hoogste 

gehalte aan lood en cadmium en niet met 

de gevoeligheid van de verschillende 

diersoorten voor lood en cadmium. 

Overeenkomstig artikel 16 van Verordening 

(EG) nr. 1831/2003 betreffende 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding 

moet de producent van voormengsels er 

ter bescherming van de gezondheid van 

mens en dier voor zorgen dat niet alleen 

wordt voldaan aan de voorschriften met 

betrekking tot de maximumgehalten voor 

voormengsels, maar dat de 

gebruiksaanwijzingen op het voormengsel 

ook in overeenstemming zijn met de 

voorschriften inzake de maximumgehalten 

voor aanvullende en volledige diervoeders. 

 Minerale diervoeders     

 - bevattende <7% fosfor 

- 5 5 

Het% fosfor heeft betrekking op 

diervoeders met een vochtgehalte van 

12%. 

 - bevattende ≥ 7% fosfor 

- 

0,75 per 1% 

fosfor, met een 

maximum van 

7,5 

0,75 per 1% 

fosfor, met een 

maximum van 

7,5 

Het% fosfor heeft betrekking op 

diervoeders met een vochtgehalte van 

12%. 



 

 66 BT01_v0.17  

Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Aanvullende diervoeders 

voor gezelschapdieren 
- 2 2 - 

 Formuleringen met 

langdurige afgifte voor 

diervoeders met 

bijzonder voedingsdoel 

en een concentratie 

sporenelementen die 

meer dan honderd keer 

hoger is dan het 

vastgestelde 

maximumgehalte voor 

volledige diervoeders; 

- 15 15 - 

 Andere aanvullende 

diervoeders  
- 0,5 0,5 - 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 0,5 0,5 - 

 Volledige diervoeders 

voor runderen (muv 

kalveren), schapen (muv 

lammeren) en geiten 

(muv geitenlammeren) 

en vis 

- 1 1 - 

 Volledige diervoeders 

voor gezelschapsdieren 
- 2 2 - 

CE3 Chloride (g/kg) 

op droge stof 

basis 

Natte bijproducten voor 

varkensvoeder (> 16% 

vocht) 

10 - - 

De aandacht van de veehouder hierop 

vestigen en/of raad geven inzake het 

gebruik van het vloeibare bijproduct. 

BT-01– punt 3.12 

CE4 Fluor (xix) Voedermiddelen muv - 150 150 - RL 2002/32/EG 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 (mg/kg) voedermiddelen van 

dierlijke oorsprong, muv 

zeewaterschaaldieren 

zoals krill, koolzure 

zeeschelpen; 

- 500 500 - 

(Bijlage I – Afd. I 

– 3) & AT-01 

 zeewaterschaaldieren 

zoals krill 
- 3 000 3 000 - 

 Fosfaten  - 2 000 2 000 - 

 Calciumcarbonaat; 

koolzure 

magnesiavoederkalk 

(calciummagnesiumcarb

onaat) 

- 350 350 

Met „koolzure magnesiavoederkalk” of 

„calciummagnesiumcarbonaat” wordt 

bedoeld het natuurlijke mengsel van 

calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat 

zoals beschreven in de Europese Catalogus 

van voedermiddelen  

 Magnesiumoxide - 600 600 - 

 Koolzure algenkalk - 1 250 1 250 - 

 Vermiculiet (E 561) - 3 000 3 000 - 

 Aanvullende diervoeders 

bevattende < 4% fosfor - 500 500 

Het % fosfor heeft betrekking op 

diervoeders met een vochtgehalte van 

12%. 

 Aanvullende diervoeders 

bevattende > 4% fosfor - 
125 per 1% 

fosfor 

125 per 1% 

fosfor 

Het% fosfor heeft betrekking op 

diervoeders met een vochtgehalte van 

12%. 

 Volledige diervoeders 

muv 
- 150 150 - 

 volledige diervoeders 

voor runderen, schapen 

en geiten: die zogen 

- 30 30 - 

 Volledige diervoeders 

voor runderen, schapen 

en geiten: andere 

- 50 50 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Volledige diervoeders 

voor varkens 
- 100 100 - 

 Volledige diervoeders 

voor pluimvee (met 

uitzondering van 

kuikens) en vis 

- 350 350 - 

 Volledige diervoeders 

voor kuikens 
- 250 250 - 

 

CE5 Kalium (als K+) 

(g/kg) op droge 

stof basis 

Natte bijproducten voor 

varkensvoeder (> 16% 

vocht) 

60 - - 

De aandacht van de veehouder hierop 

vestigen en/of raad geven inzake het 

gebruik van het vloeibare bijproduct. 

BT-01– punt 3.12 

CE6 Koper (mg/kg) 

totaal 

Dit element is een nutritioneel toevoegingsmiddel dat behoort tot de categorie van de "verbindingen van sporenelementen”. 

Als zodanig is het maximale gehalte ervan in diervoeders gereglementeerd. Specifieke etiketterings- en gebruiksvoorwaarden 

kunnen eveneens van toepassing zijn. Al deze informatie kan worden gevonden in de vergunning voor dit 

toevoegingsmiddel, te raadplegen in de laatste versie van het Communautaire register van toevoegingsmiddelen (Community 

Register of feed additives). 

Community 

Register of feed 

additives & AT-

01 

CE7 Kwik (mg/kg) Voedermiddelen muv 
- 0,1 0,1 

De maximumgehalten betreffen het totale 

gehalte aan kwik. 

RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I 

– 5) & AT-01 

 Vis, andere waterdieren 

en daarvan afgeleide 

producten die bestemd 

zijn voor de productie 

van mengvoeders voor 

voedselproducerende 

dieren 

- 0,5  0,5   

      

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Vis, andere waterdieren 

en daarvan afgeleide 

producten, die bestemd 

zijn voor de productie 

van mengvoeders voor 

honden, katten, 

siervissen en pelsdieren 

 1,0 (*) 1,0 (*) 
(*) Het maximumgehalte geldt op basis 

van vers gewicht 

 Vis, ander waterdieren 

en daarvan afgeleide 

producten die bestemd 

zijn voor de productie 

van brijvoer in blik voor 

de rechtstreekse voeding 

van honden en katten; 

- 0,3 0,3  

 Calciumcarbonaat; 

koolzure 

magnesiavoederkalk 

(calciummagnesiumcarb

onaat) 

- 0,3 0,3 

Met „koolzure magnesiavoederkalk” of 

„calciummagnesiumcarbonaat” wordt 

bedoeld het natuurlijke mengsel van 

calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat 

zoals beschreven in de Europese Catalogus 

van voedermiddelen  

 

 Mengvoeders 

(aanvullende en 

volledige diervoeders) 

muv 

- 0,1 0,1 - 

 minerale diervoeders - 0,2 0,2 - 

 mengvoeders voor vis - 0,2 0,2 - 

 mengvoeders voor 

honden, katten, 

siervissen en pelsdieren 

- 0,3 0,3 - 

CE8 Lood (xx) (mg/kg) Voedermiddelen muv - 10 10 - RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I  Groenvoeder (xxi) - 30 30 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Fosfaten, koolzure 

algenkalk en koolzure 

zeeschelpen; 

- 15 15 - 

– 4) & AT-01 

 Calciumcarbonaat; 

koolzure 

magnesiavoederkalk 

(calciummagnesiumcarb

onaat) 

- 20 20 

Met „koolzure magnesiavoederkalk” of 

„calciummagnesiumcarbonaat” wordt 

bedoeld het natuurlijke mengsel van 

calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat 

zoals beschreven in de Europese Catalogus 

van voedermiddelen. 

 Gist - 5 5 - 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groep 

“Verbindingen van 

sporenelementen”, muw 

- 100 100 

- 

 zinkoxide - 400 400 

 Mangaan (II)oxide, 

ijzer(II)carbonaat, 

koper(II)carbonaat, 

koper(I)oxide 

- 200 200 

 Toevoegingsmiddelen 

behorende tot de 

functionele groepen 

“Bindmiddelen” en 

“Antiklontermiddelen”, 

muw 

- 30 30 

 clinoptiloliet van 

vulkanische oorsprong; 

natroliet-fonoliet 

- 60 60 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Voormengsels 

- 200 200 

Het maximumgehalte voor voormengsels 

houdt rekening met de 

toevoegingsmiddelen met het hoogste 

gehalte aan lood en cadmium en niet met 

de gevoeligheid van de verschillende 

diersoorten voor lood en cadmium. 

Overeenkomstig artikel 16 van Verordening 

(EG) nr. 1831/2003 betreffende 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding 

moet de producent van voormengsels er 

ter bescherming van de gezondheid van 

mens en dier voor zorgen dat niet alleen 

wordt voldaan aan de voorschriften met 

betrekking tot de maximumgehalten voor 

voormengsels, maar dat de 

gebruiksaanwijzingen op het voormengsel 

ook in overeenstemming zijn met de 

voorschriften inzake de maximumgehalten 

voor aanvullende en volledige diervoeders. 

 Aanvullende diervoeders 

muv 
- 10 10 - 

 Minerale diervoeders - 15 15 - 

 Formuleringen met 

langdurige afgifte voor 

diervoeders met 

bijzonder voedingsdoel 

en een concentratie 

sporenelementen die 

meer dan honderd keer 

hoger is dan het 

vastgestelde 

maximumgehalte voor 

volledige diervoeders 

- 60 60 - 
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

 Volledige diervoeders - 5 5 - 

CE9 Natrium (g/kg) 

op droge stof 

basis 

Natte bijproducten voor 

varkensvoeder (> 16% 

vocht) 

8 - - 

De aandacht van de veehouder hierop 

vestigen en/of raad geven inzake het 

gebruik van het vloeibare bijproduct. 

BT-01– punt 3.12 

CE10 Nikkel (mg/kg) 

op vetbasis 

Vetten en oliën bestemd 

voor dierlijke voeding 
20 50 - - BT-01– punt 3.13 

CE11 Nitriet (mg/kg) 

(uitgedrukt als 

natriumnitriet) 

Voedermiddelen muv - 15 15 - RL 2002/32/EG 

(Bijlage I – Afd. I 

– 6) & AT-01 

 Vismeel - 30 30 - 

 Kuilvoeder - - - - 

 producten en 

bijproducten van 

suikerbiet en suikerriet 

en van zetmeelproductie 

en alcoholische dranken 

- - - - 

 Volledige diervoerders 

muv 
- 15 15 - 

 volledige diervoeders 

voor honden en katten 

met een vochtgehalte 

van meer dan 20%  

- - - - 

CE12 Sulfaat (g/kg) op 

droge stof 

basisxxii 

Natte bijproducten voor 

varkensvoeder (voor 

producten 

geconserveerd met 

zwavelzuur) 

8 - - 

De aandacht van de veehouder hierop 

vestigen en/of raad geven inzake het 

gebruik van het vloeibare bijproduct.  

BT-01– punt 3.12 

CE13 Zink (mg/kg) 

totaal 

Dit element is een nutritioneel toevoegingsmiddel dat behoort tot de categorie van de "verbindingen van sporenelementen”. 

Als zodanig is het maximale gehalte ervan in diervoeders gereglementeerd. Specifieke etiketterings- en gebruiksvoorwaarden 

kunnen eveneens van toepassing zijn. Al deze informatie kan worden gevonden in de vergunning voor dit 

toevoegingsmiddel, te raadplegen in de laatste versie van het Communautaire register van toevoegingsmiddelen (Community 

Register of feed additives). 

Community 

Register of feed 

additives & AT-

01 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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Nr. Parameters (i) Producten 

Actiedrempel 
(ii)/ 

actielimiet 

Afkeurgrens 

of norm 

Meldings-

limiet (iii) 
Opmerking(en) Referenties 

CE14 Cobalt (mg/kg) 

(total) 

Dit element is een nutritioneel toevoegingsmiddel dat behoort tot de categorie van de "verbindingen van sporenelementen”. 

Als zodanig is het maximale gehalte ervan in diervoeders gereglementeerd. Specifieke etiketterings- en gebruiksvoorwaarden 

kunnen eveneens van toepassing zijn. Al deze informatie kan worden gevonden in de vergunning voor dit 

toevoegingsmiddel, te raadplegen in de laatste versie van het Communautaire register van toevoegingsmiddelen (Community 

Register of feed additives). 

Community 

Register of feed 

additives & AT-

01 

CE15 Ijzer (mg/kg) Dit element is een nutritioneel toevoegingsmiddel dat behoort tot de categorie van de "verbindingen van sporenelementen”. 

Als zodanig is het maximale gehalte ervan in diervoeders gereglementeerd. Specifieke etiketterings- en gebruiksvoorwaarden 

kunnen eveneens van toepassing zijn. Al deze informatie kan worden gevonden in de vergunning voor dit 

toevoegingsmiddel, te raadplegen in de laatste versie van het Communautaire register van toevoegingsmiddelen (Community 

Register of feed additives). 

Community 

Register of feed 

additives & AT-

01 

CE16 Mangaan 

(mg/kg) (totaal) 

Dit element is een nutritioneel toevoegingsmiddel dat behoort tot de categorie van de "verbindingen van sporenelementen”. 

Als zodanig is het maximale gehalte ervan in diervoeders gereglementeerd. Specifieke etiketterings- en gebruiksvoorwaarden 

kunnen eveneens van toepassing zijn. Al deze informatie kan worden gevonden in de vergunning voor dit 

toevoegingsmiddel, te raadplegen in de laatste versie van het Communautaire register van toevoegingsmiddelen (Community 

Register of feed additives). 

Community 

Register of feed 

additives & AT-

01 

6. Opmerkingen 

a) muv = met uitzondering van » 
b) Voor ongewenste stoffen en producten en andere parameters, toevoegingsmiddelen, en andere producten bestemd voor het voederen van dieren die niet vermeld 

staan in de tabel, wordt verwezen naar het MB van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten bestemd voor het voederen van dieren 
alsmede naar de vigerende wetgeving (cf. ‘AT-01: Wetgeving’). 

 

 

 
i Tenzij anders vermeld, worden de gehalten uitgedrukt in mg/kg diervoeders, herleid tot een vochtgehalte van 12%. 
 
ii In geval van overschrijding van de drempel moet een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijke oorzaken van de overschrijding. In voorkomend geval moeten tevens corrigerende 
maatregelen worden genomen om de oorzaak te kunnen wegnemen of verkleinen.  
 
iii Voor de contaminanten zal er, indien geen normen of meldingslimieten bestaan, worden overgegaan tot een risicoanalyse, geval per geval (zie ook document FCA ‘BT-17: Incident- en 
crisismanagement: communicatie naar OVOCOM en de certificatie-instelling’). 
 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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iv Er moet in het bijzonder op worden gelet dat, bij granen en graanproducten die rechtstreeks aan de dieren worden vervoederd, het dagrantsoen niet tot een hogere blootstelling van het dier aan 
deze mycotoxinen leidt dan de overeenkomstige blootstellingsniveaus wanneer in een dagrantsoen alleen volledige dierenvoeders worden gebruikt. 
 
v De term „granen en graanproducten” omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 „Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C 
van de catalogus van voedermiddelen, maar ook andere van granen afgeleide voedermiddelen, met name voedergewassen (vb. stro, hele plant) en ruwvoedergewassen van granen 
 
vi De term „maïs en maïsproducten” omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 „Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C van 
de catalogus van voedermiddelen, maar ook andere van maïs afgeleide voedermiddelen, met name voedergewassen (vb. hele maïsplant, kaf, kolven) en ruwvoedergewassen van maïs. 
 
vii Nummeringssysteem overeenkomstig Parlar, voorafgegaan door “CHB” of “Parlar # ” 

• CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachloorbornaan; 
• CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachloorbornaan; 
• CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachloorbornaan. 

 
viii Tabel van toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) voor dioxinen, furanen en dioxineachtige pcb’s: De WHO-TEF’s voor menselijke risicobeoordeling zijn gebaseerd op de conclusies van de 

vergadering van deskundigen van de World Health Organization (WHO) — International Programme on Chemical Safety (IPCS), die in juni 2005 in Genève is gehouden (Martin van den Berg et al., 

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)) 
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ix Voor verse vis en andere waterdieren die direct worden geleverd en zonder verdere verwerking voor de productie van voeders voor pelsdieren worden gebruikt, gelden de maximumgehalten niet, 
en voor verse vis die voor rechtstreekse voeding van gezelschapsdieren, dierentuindieren en circusdieren of als voedermiddel voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren wordt gebruikt, 
geldt een maximumgehalte van 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg product en 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg product en 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg product voor vislever. De producten of 
verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van deze dieren (pelsdieren, gezelschapsdieren, dierentuindieren en circusdieren), mogen niet in de voedselketen komen en het vervoederen ervan aan 
landbouwhuisdieren die voor de productie van levensmiddelen gehouden, vetgemest of gefokt worden, is verboden.. 
 
x  Bij de berekening van bovengrensconcentratie moet worden aangenomen dat de onder de bepaalbaarheidsgrens liggende waarden van de verschillende congeneren gelijk zijn aan de 
bepaalbaarheidsgrens. 
 
xi Fresh fish and other aquatic animals directly delivered and used without intermediate processing for the production of feed for fur animals are not subject to the maximum levels, while maximum 
levels of 75 μg/kg product are applicable to fresh fish and 200 μg/kg product are applicable to fish liver used for the direct feeding of pet animals, zoo and circus animals or used as feed material for 
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the production of pet food. The products or processed animal proteins produced from these animals (fur animals, pet animals, zoo and circus animals) cannot enter the food chain and cannot be fed 
to farmed animals which are kept, fattened or bred for the production of food. 
 
xii CCα: beslissingsgrens: de minimale waarde van waaraf met een foutkans van α kan worden besloten dat het monster niet-conform is (bron: Beschikking van de Commissie van 13 maart 2003 tot 
wijziging van Beschikking 2002/657/EG wat betreft de vaststelling van minimaal vereiste prestatielimieten (MRPL's) voor bepaalde residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong) 

Limit of detection (LOD), aantoonbaarheidsgrens: de kleinste hoeveelheid van een stof die in een monster kan worden aangetoond, geïdentificeerd en/of gekwantificeerd. Wanneer het gaat om 
stoffen waarvoor geen toelaatbaar gehalte is vastgesteld, is het detectievermogen de laagste concentratie waarbij een methode kan aantonen dat een monster werkelijk verontreinigd is. [bron: 
beschikking 2002/657/EG ter uitvoering van de richtlijn 96/23/EG van de Raad wat de prestaties van analysemethoden en de interpretatie van resultaten betreft] 
xiii Minimum Required Performance Level (MRPL) Minimaal vereiste prestatielimiet (MRPL): het minimale gehalte van een analyt in een monster dat aangetoond en bevestigd moet worden. Dit 

is bedoeld om de analytische prestaties voor stoffen waarvoor geen toelaatbaar gehalte is vastgesteld, te harmoniseren. (bron: beschikking 2002/657/EG ter uitvoering van de richtlijn 96/23/EG van 

de Raad wat de prestaties van analysemethoden en de interpretatie van resultaten betreft.)  

xiv Limit of Quantitation (LOQ), bepaalbaarheidsgrens: - minimale concentratie van residuen van pesticiden of contaminanten die kan geïdentificeerd en kwantitatief bepaald worden met een 

aanvaardbare zekerheidsgraad via een officiële analysemethode in een voedingsmiddel, een landbouwprodukt of een diervoeder (Gids voor de berekening van de hoeveelheid pesticiden aangeleverd 

via de voeding WHO).  

xv MRL – pesticideresiduen - Maximumresidugehalte (MRL): het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een bestrijdingsmiddelenresidu in of op een levensmiddel of diervoeder, 

overeenkomstig onderhavige verordening vastgesteld op basis van goede landbouwpraktijken en de laagste blootstelling van consumenten die noodzakelijk is met het oog op de bescherming van 

kwetsbare consumenten (Verordening (EG) Nr. 396/2005). 

xvi MRL – diergeneesmiddel - Maximumwaarde voor residuen: het maximaal residugehalte in of op levensmiddelen dat het gevolg is van het gebruik van een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik dat de Gemeenschap als wettelijk toegestaan kan aanvaarden of dat als aanvaardbaar wordt erkend  
(bron: Verordening (EG) Nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 
in levensmiddelen van dierlijke oorsprong). 
 

xvii Het maximumgehalte van de stof in het voormengsel is de concentratie waarbij, indien het voormengsel volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, het gehalte van de stof in het diervoeder 
niet meer dan 50% van het voor dat diervoeder geldende maximumgehalte is. 
 
xviii De maximumgehalten betreffen het totale gehalte aan arseen. 

xix De maximumgehalten hebben betrekking op een analytische bepaling van fluor, waarbij de extractie gedurende 20 minuten op omgevingstemperatuur met zoutzuur 1 N wordt uitgevoerd. Er 
kunnen gelijkwaardige extractieprocedures worden toegepast, waarvoor kan worden aangetoond dat de gebruikte extractieprocedure een gelijke extractie-efficiëntie heeft. 
 
xx Voor de bepaling van lood in kaoliniethoudende klei en in diervoeders die kaoliniethoudende klei bevatten, hebben de maximumgehalten betrekking op een analytische bepaling van lood, waarbij 
de extractie gedurende 30 minuten op kooktemperatuur in salpeterzuur (5% m/m) wordt uitgevoerd. Er kunnen gelijkwaardige extractieprocedures worden toegepast, waarvoor kan worden 
aangetoond dat de gebruikte extractieprocedure een gelijke extractie-efficiëntie heeft. 
 
xxi Groenvoeder omvat producten zoals hooi, kuilvoer, vers gras, enz., die bedoeld zijn voor het voederen van dieren. 

 


